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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

هفته وحدت، یکی از اقدامات 
ماندگار امام خمینی)ره( 

برای اتحاد مسلمانان  است

حضور نیرو های خارجی 
يا نیرو های نیابتی موجب 

ايجاد ناامنی و وقوع حوادث 
تروريستی در منطقه می شود

نیروی انتظامی نقش بزرگی 
در حفظ امنیت و ايجاد 

امنیت و اقتدار دارد

بايد به مشکالت نابینايان 
و ايجاد محیط های مناسب 
شهری جهت استفاده آنها 

توجه شود

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

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبادی سیاسـی جمعه این هفته تبریـز به امامت 
 حضـرت  حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در محـل مصلـی امام خمینـی)ره( تبریـز اقامه 

. شد
تفرقـه  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
افکانانـه دشـمنان گفتنـد: تفرقـه افکنـان بایـد بدانند 
ارتبـاط قلبـی مسـلمانان ایـران و جمهـوری آذربایجان 
از یکدیگـر گسسـتنی  نزدیـک اسـت کـه  بـه قـدری 

نیسـت.
 حضرت حجت االسـام والمسلمین سید محمدعلی 
تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در  هاشـم  آل 
جمهـوری  و  ایـران  مـردم  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
آذربایجـان از هـم جـدا نمـی شـوند، گفتنـد: تـاش 
کـه  اسـت  بـوده  ایـن  اخیـر  روزهـای  در  بدخواهـان 
ایجـاد  تفرقـه  ایـران  و  آذربایجـان  جمهـوری   بیـن 

. کنند
بـودن  پیـش رو  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
هفتـه وحـدت، ایـن هفته را یکـی از اقدامـات ماندگار 

امـام خمینـی)ره( بـرای اتحـاد مسـلمانان دانسـته و 
خاطرنشـان کردنـد: مسـلمانان در بسـیاری از مـوارد 
از جملـه خـدای واحـد، پیامبر، قـرآن، قبله، مناسـک 
و  دارنـد  زیـادی  اشـتراکات  احادیـث  برخـی  و  حـج 
همچنیـن دشـمن مشـترکی نیـز دارنـد کـه عبـارت 
اسـت از آمریـکا و رژیـم غاصـب صهیونیسـتی، پـس 
چـرا بـا وجـود ایـن اشـتراکات، بـه دنبـال اختافـات 

هسـتند؟
از  دیگـری  بخـش  در  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
خطبـه هـای نمازجمعـه  ضمـن گرامیداشـت هفته 
وحـدت بـر لـزوم وحـدت مسـلمانان تاکیـد کرده و 
 گفتنـد: چـرا االن بیـن ایـران و آذربایجـان اختاف

را  مسـلمان  ملـت  دو  می خواهنـد  اندازنـد؟  مـی 
از یکدیگـر جـدا کننـد امـا بداننـد کـه بـه قـدری 
دل هایشـان یکـی اسـت کـه هیچوقـت از یکدیگـر 

نمـی توننـد جـدا شـوند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در ادامـه خطبـه هـا 
بـا اشـاره بـه آخریـن تحـوالت افغانسـتان خاطرنشـان 
از  بـا دنبالـه روی  افغانسـتان  برخـی هـا در  کردنـد: 

تـوان  تمـام  آمریـکا  خـورده  شکسـت  سیاسـت های 
بـا  و  انـد  گذاشـته  داعـش  از  حمایـت  در  را  خـود 
ایجـاد زمینـه اقدامـات نظامی محـدود ایجـاد ناامنی 

. می کننـد
اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
تهدیـدات  ایـن  گفتنـد:  شـرقی    آذربایجـان 
ناامنـی  زمینـه  کـه  داعـش  تهدیـدات  همچـون 
در  بایـد  اسـت  کـرده  فراهـم  را  افغانسـتان 
و بـرود  بیـن  از  ناامنـی  تـا  شـود  خفـه   نطفـه 

کـه  اسـت  زمینـه  ایـن  در  ایـران  راهبـرد   
افغانسـتان  در  فرامنطقـه ای  و  بیگانـه  نیرو هـای 
افغانی هـا  خـود  کـه  چـرا  باشـند  نداشـته  حضـور 
فراهـم  را  و آسـایش کشورشـان  امنیـت  می تواننـد 

. کننـد
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد: راهبـرد 
جلوگیـری  موضـوع  ایـن  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
نیرو هـای حضـور  بـا  کـه  اسـت  فجایعـی  تکـرار   از 
ایجـاد موجـب  نیابتـی  نیرو هـای  یـا  خارجـی    

یکـی از زیباتریـن و واالتریـن واژه هـا، واژه وحـدت و بـرادری اسـت. 
بـرادری و وحدتـی کـه پیامبر رحمت در اسـتمرار رسـالت دیگـر انبیای 
عظـام بـرای جوامع بشـری بـه ارمغـان آورد. پیامبر اکرم صلـی اهلل علیه 
و آلـه وسـلم مهاجریـن و انصـار را بـه میثـاق اخـوت و عقـد بـرادری فرا 
خوانـد و بدیـن سـان گل بانـگ وحـدت بـرای نخسـتین بـار در فضای 
مدینـه طنیـن افکنـد و دل و جـان قـرون و اعصـار را نـوازش داد و عطر 
دل انگیز آن مسـلمانان را مدهوش خویش سـاخت. سـنگ زیرین بنای 
اتحـاد و همبسـتگی اسـامی نهـاده شـد و ارزش های متعالی اسـامی 
و بـرادری و اتحـاد، جانشـین ارزش هـای پوچ و خیالی جاهلی شـد. آری 
پیامبـر اسـام صلـی اهلل علیـه و آلـه وسـلم بـا اسـتناد بـه آیـات قرآن، 
جوامـع اسـامی رابـه اعتصام بـه حبل متین الهـی و پرهیـز از تفرقه و 
تشـکیل امـت واحده در سـایه عبودیـت اهلّل، دعوت کرد. مسـلمانان نیز 
در پرتـو عمـل بـه این دعـوت و حرکـت در طریق وحدت، متحد شـدند 
و بـر دشـمنان چیـره شـدند و دیری نپایید که شـاهد فتح و پیـروزی را 

در آغوش کشـیدند.
اسـام بـه عنـوان مکتـب جامـع و جاویـد، همـان گونـه کـه عرصـه 
دعـوت خویـش را بـه قـوم و ملـت خاصی محـدود نکـرده اسـت، اتحاد 
امـت اسـامی را در صـدر برنامه های سیاسـی و اجتماعـی خویش قرار 
داده و عقـد اخـوت دینـی را میان فرزندان امت اسـام جاری کرده اسـت. 
وحـدت اسـامی کـه قـوی تریـن عامـل توانمنـدی و اقتدار امت اسـام 
محسـوب مـی شـود، از دیربـاز دسـت خـوش توطئـه هـای دشـمنان 
قـرار گرفتـه اسـت. اسـتعمارگران خارجی و ایـادی داخلی آنـان که قّوت 
خـود را در ضعـف جوامـع اسـامی مـی جوینـد، بـرای غـارت منابـع و 
ثـروت هـای ملـل اسـامی، سـعی در فـرو ریختن جـّو اعتمـاد و فضای 
بـرادری حاکـم میـان ملـل اسـامی داشـته اند. حضـرت امـام خمینی 
رحمـه اهلل بـا تاکید بـر اهمیت این عامـل حیاتی، نقش اسـتعمار در از 
بیـن بـردن آن را چنیـن بازگـو نمـوده اند: »علما و دانشـمندان سراسـر 
جهـان، بویـژه علمـا و متفکران بزرگ اسـام، یک دل و یـک جهت در راه 
نجـات بشـریت از سـلطه ظالمانـه ایـن اقلیـت حیله بـاز و توطئـه گر... 
بپاخیزنـد... و ایـن کتـاب هایـی را که اخیرا با دسـت اسـتعمار منتشـر 
شـده و دامـن بـه اختـاف بین طوایف مسـلمین مـی زنند نابـود کنند 
و ریشـه اختـاف کـه سرچشـمه همـه گرفتاری هـای مظلومان اسـت را 
برکننـد و یـک دل و یـک سـو بـر ایـن رسـانه هـای گروهی که بیشـتِر 
سـاعاِت شـب و روز، بـه فتنـه انگیـزی و نفـاق افکنی... عمر خـود را می 

گذراننـد، پرخـاش کنند.
در اندیشـه تقریـب مذاهـب و ملـت هـای اسـامی، حضـرت امـام 
خمینـی رحمـه اهلل تمامـی محورهایـی را که به کلیـت و فراگیری امت 
اسـامی صدمـه می زنـد، رد نموده، اسـام را به عنوان تنهـا محور اتحاد 
ایـن امـت عظیـم مطـرح می کنـد. ایشـان خطاب بـه حجاج بیـت اهلّل 
الحـرام مـی فرمایـد: »از جملـه وظایـف در ایـن اجتماع عظیـم، دعوت 
مـردم و جوامع اسـامی بـه وحدت کلمـه و رفع اختافـات بین طبقات 
مسـلمین اسـت که خطبا، گویندگان و نویسـندگان در ایـن امر حیاتی 
اقـدام نماینـد و کوشـش کننـد در به وجـود آوردن جبهه مسـتضعفین 
کـه بـا وحـدت جبهه و وحـدت کلمـه و شـعار »ال الـه االّ اهلّل«، از تحت 
اسـارت قـدرت هـای شـیطانی، و اجانب و اسـتعمارگران و اسـتثمارگران 

بیـرون آینـد و بـا اخوت اسـامی بـر مشـکات غلبه پیـدا کنند«.
تاکیـد بـر ایجـاد جبهه واحد مسـتضعفان در برابر اسـتکبار و قدرت 
هـای شـیطانی، یکـی از محورهای مـورد تأکید امام رحمه اهلل اسـت که 
جامعـه اسـامی را برای نیل به تحقق وحدت اسـامی یاری می رسـاند. 
امـام، بـا اعتقـاد بـه پیوند عمیـق میان وحدت اسـامی و شـکل گیری 
جبهـه مسـتضعفان، مـی فرماید: »مسـتضعفین جهان، چـه آنهایی که 
زیـر سـلطه آمریـکا و چه آنها که زیر سـلطه سـایر قدرتمندان هسـتند، 
اگـر بیـدار نشـوند و دستشـان را بـه هـم ندهنـد و قیام نکنند، سـلطه 
هـای شـیطانی، رفع نخواهد شـد و همه باید کوشـش کنیـم که وحدت 
بیـن مسـتضعفین در هـر مسـلک ومذهبـی کـه باشـند، تحقـق پیدا 
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به مناسبت آغاز هفته وحدت

گل بانگ وحدت مردم ایران و جمهوری آذربایجان از هم جدا نمی شوند

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا، هفته نامــه آدینه 
تبریــز فقــط در فضــای مجازی منتشــر خواهد شــد و تــا اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه  در آذربایجان شرقي در هفته جاری

دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان ناجای 
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان

 و امام جمعه تبریز

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت هفته ملی کودک با نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

تجلیل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

 در بین الصالتین نمازجمعه از جانبازان
 روشندل دفاع مقدس

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین قرائتی در جمع 
روحانیون، طالب و اساتید حوزه های علمیه تبریز در مسجد 
جامع تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 

امام جمعه تبریز

دیدار هیئت رئیسه برگزاری همایش ملی مهدویت
 در تبریز  با  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و  امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از اساتید و فعاالن هنر و رسانه در فضای مجازی 
کشور با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز در مراسم عزاداری سالروز شهادت 

امام حسن عسکری علیه السالم و بزرگداشت هفته نیروی 
انتظامی در یگان ویژه ناجای استان

مجلس یادبود خلبان جانباز دفاع مقدس امیر سرتیپ محققی
 با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 

امام جمعه تبریز

به مناسبت آغاز هفته وحدت

گل بانگ وحدت

شعار امسال هفته ناجا »پلیس 
هوشمند، امنیت پایدار« برگرفته از 
فرمایشات مقام معظم رهبری است 

فرازی از وصیت نامه شهدا

کنـد.... و آنچـه مهم اسـت این اسـت که شـما در مذهب خود و 
مـا در مذهب خودمـان اخاص را حفـظ کنیم«.

امـام خمینـی رحمـه اهلل بـا بازگـو کـردن دیـدگاه اسـام و 
یـادآوری تأکیـد قـرآن کریـم بـر اندیشـه بـرادری دینـی، اشـاعه 
ایـن تفکـر را بـه عنوان یکـی از راه کارهای شـکل گیـری وحدت 
اسـامی و تقریـب مذاهـب مطرح می کننـد. در این بـاره موضع 
قاطع و روشـن ایشـان، در بخشـی از بیاناتشـان دقیقا مشـخص 
اسـت: »مـا بـرای دفـاع از اسـام و ممالـک اسـامی و اسـتقال 
ممالـک اسـامی در هـر حـال مهّیـا هسـتیم. برنامـه مـا ـ که 
برنامه اسـام اسـتـ  وحدت کلمه مسلمین اسـت؛اتحاد ممالک 
اسـامی اسـت؛ بـرادری بـا جمیـع فِـرَق اسـامی اسـت در تمام 
نقـاط عالـم؛ هم پیمانی، با تمام دول اسـامی اسـت در سراسـر 

جهان«.
حضـرت امـام رحمـه اهلل کـه ایجـاد تفرقـه مذهبـی میـان 
شـیعه و سـنی را محصـول دسـت های پلیـد اسـتکبار و اجانب 
مـی دانند، توسـعه اخـوت دینـی میان پیـروان تمامـی مذاهب 
را دنبـال نمـوده و پیـروان مذاهـب تشـیع و تسـنن را از اختاف 
بـر حـذر داشـته و بـه بـرادری و رفتار نیـک با همدیگر سـفارش 
فرمـوده اسـت. آن گرامـی خطـاب بـه ملـت ایـران چنیـن مـی 
فرماینـد: »مـن امیـدوارم که تمـام برادرهـای ما در اطـراف ایران، 
چـه برادرهـای اهـل سـنت و چـه برادرهای اهـل تشـیع، و تمام 
کسـانی کـه در ایـن ملـت هسـتند، از اقلیـت های مذهبـی، با 
هـم جمـع باشـند و همـه مثل بـرادر با هـم رفتار کننـد، تا این 

کـه ایـن مملکت بـه پیش بـرود«.
بیـداری امـروز امـت اسـامی، بازگشـت مسـلمین به قـرآن و 
سـنت، مطرح شـدن والیت امر و خافت اسـامی، آزادی خواهی، 
عـزت طلبـی و حرکـت هـای وحـدت طلبانـه مسـلمین، بـدون 
شـک از ثمـرات انقـاب مقـدس امام خمینـی رحمه اهلل اسـت. 
حضـرت امـام در طـول حیـات طیبـه خویـش باعـث و بانـی 
تحـرکات مهمـی در جهـان اسـام بودنـد کـه یکـی از اقدامـات 
مهـم ایشـان، ایجـاد وحـدت و اخوت دینـی، در میان مسـلمین 
بـود. آن فرزانـه هـم چنیـن بـرای تحقـق ایـن هـدف مقـدس و 
ایجـاد وحـدت و هـم گرایـی مسـلمانان، در بسـیاری از سـخنان 
و نوشـته هـای خـود، امـت اسـام را از تفرقـه بـر حذر داشـته و 
آنـان را بـه پیامدهـای زیـان بـار و ناگـوار تفرقه و اختـاف توجه 
داده انـد. ایشـان در ایـن بـاره می فرماینـد: »امـروز اختاف بین 
مـا، تنهـا بـه نفع آنهایی اسـت کـه نه بـه مذهب شـیعه اعتقاد 
دارنـد و نـه بـه مذهب حنفی و یا سـایر فـرق. آنها مـی خواهند 
نـه ایـن باشـد نـه آن، راه را ایـن طـور مـی داننـد که بین شـما 
و مـا اختـاف بیندازنـد. مـا بـا توجـه به ایـن معنی کـه همه ما 
مسـلمان هسـتیم و همـه ما اهل قـرآن و اهل توحید هسـتیم، 

بایـد بـرای قـرآن و توحیـد زحمـت بکشـیم و خدمـت کنیم«.
ـ با  ـ که همواره آرزوی اندیشـمندان اسـامی بود  وحدت اسـامی 
مجاهـدت و تـاش خالصانه مسـئوالن جمهوری اسـامی پایه های 
اساسـی آن تحکیم یافته است. تشکیل و تأسیس »مجمع التقریب 
بیـن المذاهـب« از سـوی رهبـر معظم انقـاب زمینه را بـرای گفت 
وگوی مسـتقیم اندیشـمندان و صاحب نظران برجسته جهان اسام 
هموارتر سـاخت و همین امر موجب شـد تا گام های بسـیار مهمی 
در خصوص وحدت اسـامی برداشـته شـود. جمهوری اسامی، بدون 
شـک از همـان آغاز پیـروزی انقاب اسـامی تاکنون، همـواره با تمام 
توان، آیه های وحدت و همبسـتگی را برای مسـلمانان قرائت نموده و 
گام های مهم عملی برای تحقق این هدف واال و ارزشـمند برداشـته 

اسـت که بـر هیچ فردی پنهان نیسـت.
منبع:

تاریـخ اسـام از میـاد پیامبر تا سـال ۴۱ هجری- نویسـنده: 
اصغـر قائـدان-  انتشـارات دانشـگاه پیام نور

فرمانـده انتظامـی اسـتان در نمـاز جمعـه تبریـز 
گفـت: شـعار امسـال هفته ناجـا »پلیس هوشـمند، 
امنیـت پایـدار« برگرفتـه از فرمایشـات مقـام معظم 
رهبـری اسـت و هوشمندسـازی پلیـس در سـالهای 

اخیـر سـرعت و شـتاب بیشـتری یافته اسـت. 
از  قبـل  در سـخنرانی  عبـدی«  سـردار »حسـین   
خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریـز ضمـن 
تسـلیت روز شـهادت امام حسن عسـکری)ع( و تبریک 
آغـاز امامـت حضـرت مهدی )عـج( اظهار داشـت: هفته 
امنیـت  بـا شـعار »پلیـس هوشـمند  ناجـای امسـال 
پایـدار« از امـروز شـروع و تـا 23 مهـر ادامـه داشـت 
سـخنرانی فرماندهـان و مسـئوالن انتظامـی در خطبه 
هـای نمـاز جمعـه آخریـن برنامـه هفته ناجای امسـال 

باشـد. می 
فرمانـده انتظامـی اسـتان بـا تاکیـد بر اینکه شـعار 
هوشـمند،  »پلیـس  انتظامـی  نیـروی  هفتـه  امسـال 
معظـم   مقـام  بیانـات  از  کـه  اسـت  پایـدار«  امنیـت 
انتطامـی  نیـروی  از  انتظاراتشـان  مـورد  در  رهبـری 
اخیـر  سـال های  در  اسـت،گفت:  شـده  اسـتخراج 
هوشمندسـازی و تجهیـز پلیـس سـرعت یافتـه اسـت 
چـرا کـه دیگر به شـکل سـنتی نمی تـوان پیشـگیری 

و کشـف جرایـم را عملیاتـی کـرد.
پلیـس  اپلکیشـین  از  رونمایـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
داشـت:  اظهـار  امسـال  ناجـای  هفتـه  در  مـن 
صـدور  قبیـل  از  پلیـس  مختلـف  بخش هـای 
گذرنامـه، گواهینامـه، پلیـس+۱0 و غیـره بـه صورت 
تبـادل  می گیـرد،  صـورت  فناورانـه  و  الکترونیـک 
احـکام و نامه هـا بیـن نیـروی انتظامـی بـا پزشـکی 
صـورت  بـه  رسـمی  مراجـع  و  دادگسـتری  قانونـی، 
بـه  نیـازی  نزدیـک  آینـده  در  و  اسـت  الکترونیکـی 

داشـت. نخواهیـم  متهـم  انتقـال 
بسـیار  را  جرایـم  وقـوع  سـطح  »عبـدی«  سـردار 
داد:  ادامـه  و  دانسـت  میانگیـن کشـوری  از  پایین تـر 
جرایم خشـن بسـیار پایین تر از سـایر اسـتان ها اسـت 
کـه مدیـون فرهنگ مردمـی و نظارت هـای اجتماعی و 
خودمراقبتـی در کنـار وجـود علمـای دینی در اسـتان 
ایـن  در  جـرم  یافتـه  سـازمان  شـبکه های  تـا  اسـت 

اسـتان شـکل نگیـرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه پلیـس مسـئول برقـراری 
امنیـت اجتماعـی و آرامـش جامعـه اسـت گفـت: بـه 
قـول شـهید سـلیمانی، مسـئولیت »اقتـدار، امنیت و 
آرامـش« بـر عهـده نیروی انتظامـی اسـت و تاکنون به 

خوبـی از عهـده ایـن سـه حـوزه بـر آمده ایـم.
و  همـکاری  از  قدردانـی  ضمـن  »عبـدی«  سـردار 
تعامـل مـردم بـا پلیـس خاطرنشـان کـرد: مشـارکت 
دادن مـردم در امور و مشـارکت در پیشـگیری از جرایم 
از راهبردهـای مهـم پلیـس بـوده  و ارجـاع بیش از ۱8 
هـزار پرونـده بـه واحدهـای مشـاوره در کانتری هـا و 
مصالحـه 66 درصـدی پرونـده هـا  در ایـن راسـتا مـی 

. شد با
مشـارکت  از  اسـتان  انتظامـی  ارشـد  مقـام  ایـن 
پذیـری مـردم در ایجـاد و برقـراری امنیـت خبـر داد 
و گفت:رویکـرد پلیـس جامعـه محـوری بـوده و تعیین 
سـهم و وظیفـه آحـاد جامعـه و سـازمان هـا در تولید 
و برقـراری امنیـت یکـی از رویکردهـای مهـم و اولویت 

هـای پلیـس اسـت.
بـا  انتظامـی آذربایجـان شـرقی در پایـان  فرمانـده 
بیـان اینکـه آمـوزش هـای تعالـی رفتـار مسـتمرا« در 
کارکنـان پلیـس اجـرا می شـود تاکیـد کرد:پلیس باید 
در پاسـخگویی بـه مـردم مهربـان و رئـوف باشـد و در 
برابـر افـراد متخلـف و قانـون شـکن بایـد بـا اقتـدار و 

قاطعیـت برخـورد کنـد.

پیام تبریک
برادر ارجمند؛ جناب آقای عابدین خرّم

با سالم و تحیات؛
انتخـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمت اسـتاندار آذربایجان 
شـرقی در دولـت سـیزدهم کـه بیانگـر تعهـد و روحیـه مردمـی و 
خدمتگـزاری جنابعالـی در صحنـه هـای مختلـف خدمـت صادقانه 
به نظـام مقدس جمهوری اسـالمی ایـران اسـت، صمیمانه تبریک 

عـرض مـی نمایم.
بـی تردیـد سـوابق انقالبی، تجـارب ارزنده و سـوابق درخشـان مدیریتی شـما گامی ارزشـمند برای رسـیدن به 
اهـداف جهـادی و تحول آفرین دولت مردمی نظام اسـالمی و سـر منشـاء برکات، توسـعه و آبادانی همـه جانبه این 

منطقـه صنعتی و معدنـی خواهد بود.
با آرزوی توفیقات روز افــزون؛ سـربلندی شـما را در سـایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( و در پرتو رهنمودهای 

مقـام معظم رهبری )مدظلـه العالی( از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارم.
همچنیـن از خدمات شایسـته بـرادر فرهیخته جنـاب آقای دکتـر پورمحمدی کـه در طول مدت حضورشـان در 
سـمت اسـتانداری آذربایجـان شـرقی خدمت مخلصانـه در عرصه مدیریـت؛ الگویی برجسـته از اخالق، دلسـوزی، 

تـالش و تدبیر بـه یادگار گذاشـتند، نهایت سـپاس و قدردانـی را دارم.

 سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

و امام جمعه تبریز
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ادامه از صفحه اول

مردم ایران و جمهوری آذربایجان 
از هم جدا نمی شوند

 ناامنی و وقوع حوادث تروریستی می شود.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای   رئیـس 
 آذربایجـان شـرقی در ادامـه خطبـه هـای نمازجمعـه 
قهرمـان  مـردم  شـدند:  یـادآور  تبریـز  هفتـه   ایـن 
نمازجمعـه انفجـار  حادثـه  مسـببان   آذربایجـان 

از  و  می کننـد  نفریـن  را  افغانسـتان  کشـور   
زمینـه  می خواهنـد  المللـی  بیـن  مجامـع 
فراهـم را  افغـان  مسـلمان  مـردم   امنیـت 

 آورند.
و  شـرقی   آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
امـام جمعـه تبریـز  در ادامـه خطبـه هـا با تسـلیت 
بیـان  و  عسـکری  حسـن  امـام  شـهادت  سـالروز 
 ویژگی هـای ایشـان همچـون کوتاه بودن مـدت زمان 
از  بعـد  ائمـه  بیـن  بـودن  جـوان  امامـت، 
مظلومیت هـای  السـام  علیـه  جـواد   امـام 
عسـگری حسـن  امـام  مضاعـف  و   ویـژه 

 علیـه السـام گفتنـد: شـرایط سیاسـی در آن زمـان 
آنقدر سـخت شـده بـود که حضـرت در حصر شـدید 
بودنـد بـه طـوری که حتـی مورد شـک شـیعیان نیز 

قـرار گرفتـه بودند.
بـه اسـتان  در  فقیـه  ولـی   نماینـده 

اشـاره  امـام  ایـن  بـا  طاغـوت  هـای  دشـمنی 
امـام  بـه  نسـبت  طاغـوت  کردنـد:  بیـان  و  نمـوده 
داشـتند؛  بیشـتری  حساسـیت  عسـکری)ع(  حسـن 
کوبنـده  حضـرت  کـه  بـود  ایـن  عنـاد  ایـن  علـت 
بـا می خواسـت  طاغـوت  و  بودنـد  هـا   طاغـوت 
 به شـهادت رسـاندن ایشـان، به مسـاله امامـت پایان

ببخشد.  
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه آغاز والیـت و امامت 
حضـرت حجـت بـن الحسـن مهـدی موعـود )عج( را 
تبریـک گفتـه و ادامـه دادنـد: امامت آخریـن منجی 
امامـت و والیـت آینـه تمـام نمـای بعثـت و دومیـن 

و آخریـن غدیـر امامت اسـت.
اسـتان،  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای   رئیـس 
ویژگـی هـای یـاران امـام زمان)عـج( را خاطـر نشـان 
کـرده و گفتنـد: یـاران امـام زمان)عـج( دارای ایمـان 
قـوی و برخـوردار از عقانیـت و بصیـرت و دلباختـه 

هسـتند. امام 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ابراز داشـتند: آنها 
اهـل جهـاد بـوده و اطاعـت پذیـر از امـام زمان)عج( 

. هستند
دیگـر  ویژگـی  افزودنـد:  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
اسـت  ایـن  )عـج(  زمـان  امـام  حضـرت   یـاران 
تمـام  از  سـربلند  و  بـوده  منظـم  و  یکـدل   کـه 

آزمون ها هستند.
نمازجمعـه  هـای  خطبـه  از  دیگـری  بخـش  در 
ایشـان بـا اشـاره به هفتـه نیـروی انتظامـی و تبریک 
زحمـات  و  تاش هـا  اقدامـات،  از  مناسـبت  ایـن 
شـبانه روزی ایـن نیـرو تقدیر کـرده و گفتنـد: نیروی 
ایجـاد  و  امنیـت  حفـظ  در  بزرگـی  نقـش  انتظامـی 

دارد. اقتـدار  و  امنیـت 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان تمـام کارکنـان نیروی 
گفتنـد:  و  داده  قـرار  مـورد خطـاب خـود  را  انتظامـی 
بـرادران نیـروی انتظامی ! شـما در دل مـردم جای دارید 
چـون شـبانه روز تـاش مـی کنیـد. من از طـرف مردم، 
از تمـام کارکنـان نیـروی انتظامـی که شـبانه روز تاش 

مـی کننـد تشـکر مـی کنم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان همچنین 
عصـای  روز  گفتنـد:  روشـندالن  روز  بـه  اشـاره  بـا 
سـفید تنهـا بهانـه ای بـرای پاسداشـت اسـتعداد ها و 
دسـتاورد های نابینایـان عزیـز اسـت و بایـد در طـول 
سـال مراقبـت شـوند و مسـئوالن زمینه اشـتغال آنها 

را فراهـم کننـد.
بایـد  کردنـد:  تصریـح  تبریـز  نمازجمعـه  خطیـب 
هـای  محیـط  ایجـاد  و  نابینایـان  مشـکات  بـه 
مناسـب شـهری جهـت اسـتفاده آنهـا توجـه زیـادی 

. د شو
ادامـه  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
دادنـد: ایـن عزیـزان بـا اینکـه نابینـا هسـتند امـا 
از هـوش بسـیار باالیـی برخوردارنـد؛ مـی تـوان از 
شـود. اسـتفاده  تلفنـی  پاسـخگویی  مراکـز  در  آنهـا 

بـر اسـاس ایـن گـزارش در نمـاز جمعه ایـن هفته 
اسـتان  مقـدس   دفـاع  روشـندالن  از  تـن   2 تبریـز  

مـورد تجلیـل قـرار گرفتنـد.

وحدت دنیای اسالم  در مقابل توطئه دشمنان 
)به مناسبت بزرگداشت هفته وحدت(

حجت االسالم سید صالح هاشمی  

۱-  در جمهوری اسامی ایران این هفته، یعنی از دوازدهم تا 
هفدهم ربیع االّول به عنوان هفته  وحدت نامگذاری شده است .

بقول مقام معظم رهبری ، این یک تاکتیک سیاسی نیست 
بلکه اعتقاد و ایمان قلبی است ، جمهوری اسامی به معنای 

واقعی کلمه معتقد به لزوم اتّحاد اّمت اسامی است. 
دوران  و  ما  زمان  یعنی مخصوص  دارد؛  کار سابقه هم  این 
آیت اهلل  مرحوم  مثل  بزرگی  مرجع  نیست.  اسامی  جمهوری 
بود،  خودش  زمان  در  شیعه  دنیای  کّل  مرجع  که  بروجردی 
طرف دار جّدی وحدت اسامی بودند، با بزرگان علمای اسام و 
اهل سّنت گفتگو داشتند؛ این یک اعتقاد است، این خواسته 
خداست و خواسته قران است ، و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا 

و ال تفرقوا 
مسلمین   بین  کنند  می  سعی  اسام  دشمنان  امروز   -2
تفرقه ایجاد کنند ؛ اما  مؤمنیِن به اسام باید با ایجاد وحدت 
در دنیای اسام توطئه آنان را خنثی نمایند واقعیت این است 
که فرق اسامی از یکدیگر شناسایی درستی ندارند، معرفت 
صحیح و واقعی از یکدیگر ندارند. دشمنان، و بیگانگان می آیند 

ما را در چشم یکدیگر زشت جلوه می دهند، ما را در چشم 
،در  این کار دشمنان است  نامطلوب جلوه میدهند؛  یکدیگر 
مقابل  هر حرکتی که موجب بشود فرق مسلمین  یکدیگر را 
درست بشناسند ، بیشتر بشناسند ، بهتر بشناسند ، نقاط قّوِت 
همدیگر را بدانند ، این نقاط قّوت را هم افزائی و به یکدیگر 
منتقل نمایند ، نتیجه آن  وحدت و یکپارچگی و اعتای اّمت 

اسامی خواهدبود 
3- قرآن کریم همه افراد را به وحدت و یگانگی و انسجام 

دعوت کرده و از اختاف و تفرقه بر حذر داشته است.
به  همگی  و  ؛  تََفرَُّقو  واَلَ  َجِمیًعا  اهلّل  بَِحْبِل  َواْعَتِصُمواْ   -۱ 
ریسمان خدا » قرآن، اسام، و هر گونه وسیله وحدت« چنگ 

بزنید و پراکنده نشوید.«
زنند؛ حتی تحت  تفرقه دامن می  و  به اختاف  برخی   -2
توسط  ضرار  مسجد  ساختن  مانند  مسجد؛  ساختن  عنوان 
گروهی از منافقان در شهر مدینه. خداوند متعال چنین افرادی 
را نکوهش نموده و به پیامبر دستور می دهد هرگز در مسجد 

آنها نماز نخوان.
الُْمْؤِمِنیَن  بَْیَن  وَتَْفرِیقاً  وَُکْفراً  ِضرَاراً  َمْسِجداً  اتََّخُذواْ  َِّذیَن  َوال  
وَإِرَْصاداً لَّمْن َحارََب اهللَّ َورَُسولَُه ِمن َقْبُل وَلََیْحلَِفنَّ إِْن أَرَْدنَا إاِلَّ 
َُّهْم لََکاِذبُوَن *الَ تَُقْم فِیِه أَبَد ؛ گروهی  الُْحْسَنی َواهلّل یَْشَهُد إِن
دیگر از آنها کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان 
میان  افکنی  تفرقه  و  )کفر(  تقویت  و  مسلمانان،  به  رساندن 
مؤمنان و کمینگاه برای کسانی که از پیش، با خدا و پیامبرش 
مبارزه کرده بودند؛ آنها سوگند یاد می کنند که جز نیکی )و 

خدمت(، نظری نداشته ایم. 
اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند، هرگز در 

آن مسجد به عبادت نایست!

3- در نکوهش اهل اختاف در دین همین بس که خداوند 
به پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله وسلم می فرماید: تو هیچ 
َِّذیَن َفرَُّقواْ دِیَنُهْم وََکانُواْ ِشَیًعا لَّْسَت  رابطه ای با اینها نداری. إِنَّ ال
ِمْنُهْم فِی َشْیءٍ ؛ »کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، 
و به دسته ها )و مذاهب مختلف( تقسیم شدند، تو هیچ گونه 

رابطه ای با آنها نداری«.
۴- و موضوع تفرقه انگیزی را شیوه و راه و رسم طاغوتیان 

معرفی می کند.
 إِنَّ فِرَْعْوَن َعَا فِی الْرِْض وََجَعَل أَْهلََها ِشَیعا؛ »همانا فرعون 
مختلفی  های  گروه  به  را  آن  اهل  و  نمود  طغیان  زمین  در 

تقسیم نمود«
   ۵- قرآن کریم موضوع اختاف میان مسلمانان را یکی از 

انواع عذابهای خداوند می شمارد.
 ُقْل ُهَو الَْقاِدُر َعلَی أَن یَْبَعَث َعلَْیُکْم َعَذابًا ّمن َفْوقُِکْم أَْو ِمن 
تَْحِت أَرُْجلُِکْم أَْو یَلِْبَسُکْم ِشَیع ؛ بگو: او قادر است که از باال 
یا زیر پای شما، عذابی بر شما بفرستد یا بصورت دسته های 

پراکنده شما را با هم بیامیزد.

۴- عوامل وحدت
۱- ایمان به خداوند و اطاعت

قرآن کریم می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید. اطاعت 
کنید خدا و پیامبر و أولِی الْمر را و هرگاه در چیزی ان داشتید، 
آن را به خدا و پیامبر واگذارید )و از آنها داوری بطلبید(؛ اگر به 

خدا و قیامت اعتقاد و ایمان دارید.
الَْمِر  وَأُوْلِی  الرَُّسوَل  وَأَِطیُعواْ  اهللَّ  أَِطیُعواْ  آَمُنواْ  َِّذیَن  ال أَیَّها  یَا 
ِمنُکْم َفإِن تََنازَْعُتْم فِی َشْیءٍ َفرُّدوُه إِلَی اهلّل َوالرَُّسوِل إِن ُکنُتْم 

تُْؤِمُنوَن بِاهلّل َوالَْیْوِم اآلِخِر َذلَِک َخْیٌر وَأَْحَسُن تَأْوِیل ؛
2- توجه به مشترکات

ُقْل یَا أَْهَل الِْکَتاِب تََعالَْواْ إِلَی َکلََمٍة َسَواء بَْیَنَنا َوبَْیَنُکْم أاَلَّ نَْعُبَد 
إاِلَّ اهللَّ ؛ بگو ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و 

شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم...
3-  حضور در مسجد و جماعت

اََة وَآتُواْ الزََّکاَة َوارَْکُعواْ َمَع  قرآن کریم می فرماید: وَأَقِیُمواْ الصَّ
الرَّاِکِعیَن  ؛ و نماز را به پا دارید؛ و زکات را بپردازید، و همراه رکوع 

کنندگان رکوع کنید.
ارکان و اهمیتی که برای  با آداب،  حضور در نماز جماعت 
هماهنگی  و  انسجام  تقویت وحدت،  در جهت  ذکر شده  آن 

مسلمان است.
۴- رعایت دستورات اسامی

از  دستگیری  جنازه،  تشییع  بیماران،  از  کردن  عیادت 
مستمندان، هدیه دادن، سام کردن به مردم، قرض الحسنه، 

صله رحم و خدمت به مردم و...
 ۵- اطاعت از رهبری انقاب اسامی ، و اجتناب از اسامی 
که امریکا مروج آن است  ودوری از تشیعی که  لندن تبلیغ آن 

را می کند، » نه مسلمان آمریکائی باشیم ونه شیعه لندنی«

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسامی

مستند گروه دوم
ــه دو  ــه ب ــت جمع ــب امام ــودن منص ــی ب ــروان حکومت پی
ــرای  ــی ب ــی و یــک دلیــل لّب ــی و یــک دلیــل عقل دلیــل نقل

ــته اند. ــتناد جس ــش اس ــوای خوی ــات فت اثب
الف( دلیل نقلی

طبــق حدیثــی مشــهور کــه در جوامــع روایــی شــیعه نیــز 
مذکــور اســت،22 از پیامبــر اســام)ص( روایــت اســت:

ــام و روز  ــن مق ــن و در ای ــنت م ــه را در س ــد، جمع خداون
ــرار داده اســت و کســی کــه از روی  ــرض ق ــر شــما ف ــاه، ب و م
سســتی یــا اســتخفاف یــا انــکار، در حیــات یــا ممــات مــن آن 
را بــا وجــود داشــتن امــام عــادل یــا جائــر تــرک کنــد، خداونــد 
ــارک  ــرش را مب ــد آورد و ام ــم نخواه ــی کار او را فراه پراکندگ

نمی گردانــد.
طبــق ایــن روایــت، پیامبــر اکــرم)ص( تــارک نمــاز جمعــه را 
بــا وعیــد و انــذار بــه عقوبــت الهــی می ترســاند، ولــی تهدیــد 
ــر  ــا جائ ــادل ی ــام ع ــود ام ــه وج ــروط ب ــود را مش ــذار خ و ان
ــع  ــت: »ارب ــول اس ــر منق ــز از پیامب ــث دوم نی ــد. حدی می کن
ــات  ــی و الصدق ــه و الحــدود و النف ــوالة، الجمع ــی ال ــة( ال )اربع
ســه منصــب مهــم، اقامــه حــدود، جمــع آوری غنائــم و زکات و 
امامــت جمعــه، بــه والیــان و حاکمــان اســامی ســپرده شــده 

اســت.«
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مواردی که پاک بودن بدن یا لباس نمازگزار الزم نیست
اول: خون زخم، جراحت و دمل

باشد،  دمل  یا  جراحت  زخم،  خون  نمازگزار،  لباس  یا  بدن  در  اگر 
چنانچه آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر 
مردم یا برای شخص او سخت و مستلزم حرج و مشقت است، تا وقتی 
که زخم، جراحت یا دمل خوب نشده است، می تواند با آن خون نماز 
بخواند؛ همچنین چرکی که با خون بیرون می آید یا دوایی که روی زخم 

می گذارند و نجس می شود، همین حکم را دارد.
دوم: خون کمتر از یک بند انگشت اشاره

اگر بدن یا لباس نمازگزار به خون آلوده باشد، درصورتی که مقدار آن 
کمتر از یک بند انگشت اشاره باشد، نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر به 

اندازة بند انگشت اشاره یا بیشتر از آن باشد نماز با آن اشکال دارد.
سوم: متنجس بودن لباس های کوچک

اگر لباس های کوچک نمازگزار، مانند جوراب، دستکش و عرقچین 
که با آنها نمی توان عورت را پوشاند و نیز انگشتر، دستبند و مانند آن، با 

نجاستی تماس پیدا کند و نجس شود، نماز با آن صحیح است.
چهارم: اضطرار به پوشیدن لباس نجس

کسی که به خاطر سرما یا نداشتن آب و مانند آن 
بخواند،  نماز  نجس  لباس  یا  بدن  با  که  شود  ناچار 

نمازش صحیح است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 30 مهر 1400 (
 اعام قطع رابطه سیاسي ایران و انگلیس )۱33۱ ش(

صــدور قطعنامــه مجمــع عمومــي ســازمان ملــل متحــد دربــاره 
ــراق )۱36۱ ش( ــران و ع ــگ ای جن

راه  اندازي شبکه پیام )تله تکست( سیما )۱37۴ ش(
حضــرت آیــه اهلل العظمــی حــاج ســید محمــد هــادی میانــی از 
اجلّــه علمــا و از مراجــع تقلیــد در ســن 83 ســالگی در مشــهد بدرود 

ــد)۱39۵ق( حیات گفتن
جانبــه همــه  قاجاریــه  علیــه  تهــران  در   تظاهــرات 

 شد.)۱30۴ش(
امیرلشــگر امیراحمــدي مجــدداً بــه فرماندهــي امنیــه کل 

)۱30۵ش( گردیــد.  منصــوب  مملکتــي 
آقــاي ســید محمدعلي جمالــزاده سرپرســت محصلیــن ایراني در 

ــد.)۱307ش( آلمان ش
مصدق وارد واشنگتن شد.)۱330 ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) 15 ربیع االول 1443 (

  بنــاي مســجد »ُقبــا« نخســتین پایگاه عبادي در اســام توســط 
پیامبــر در نزدیکي مدینــه )۱ ق(

 آغاز غزوه   »ُدومُة الَجندل« به رهبری رسول اکرم)ص( )۵ ق(
 وفــات »صدرالدیــن محمدقاضــي جهــان قزویني« موســیقي دان و 

ــتاد فصاحت )۱008 ق( اس
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

 ) 22 اکتبر 2021 (
  روز ملي »واتیکان«

ــه  ــم فرانس ــرن نوزده ــروف ق ــاش مع ــزان« نق ــل ِس ــرگ »پُ  م
)۱906م(

 ارائه نخستین ماشین فتوکپي )۱938م(

وحدت از نگاه امام
کسـانی که مسئولیتشـان خیلـی زیاد اسـت دولـت های 
اسـامی است؛ رؤسـای جمهور اسـام، ساطین اسـام، اینها 
مسئولیتشـان خیلـی زیـاد اسـت و شـاید بیشـتر از همـه 
طبقـات باشـد. اسـام اآلن بـه دسـت ایـن طبقه، به حسـب 
اراده خـدای تبـارک و تعالی - تکویناً - سـپرده شـده اسـت و 
آنهـا مسـئولند بر حفظ اسـام و حفـظ وحدت کلمه اسـام 
و حفـظ احـکام اسـام و معرفـی کـردن اسـام را بـه دنیـای 
متمدن که گمان نشـود اسـام مثل مسـیحیت هست، فقط 
یـک رابطـه معنوی ما بین افراد و خدای تبارک و تعالی اسـت 
و بـس. اسـام برنامه زندگی دارد؛ اسـام برنامه حکومـت دارد؛ 
اسـام قریـب پانصد سـال - تقریباً یا بیشـتر- حکومت کرده 
اسـت؛ سـلطنت کرده اسـت؛ با اینکه احکام اسـام در آن وقت 

بـاز آن طـور اجرا نشـده اسـت کـه باید اجرا بشـود.
 لکـن همـان نیمه اجراشـده اش ممالک بزرگی را، وسـیعی 
را، اداره کـرده اسـت بـا عزت و شـوکت از همه جهـات، از همه 
کیفیات. اسـام مثل سـایر ادیانی که حاال در دسـت اسـت - 

شـاید آنهـا هـم در وقت خـودش این طور بـوده اند.
 لکـن سـایر ادیانـی کـه حـاال در دسـت اسـت، خصوصـاً 
مسـیحیت کـه هیـچ ندارد جـز چند کلمـه اخاقـی و راجع 
بـه تدبیـر ُمـُدن و راجع به سیاسـت مدن و راجع به کشـورها 
و راجـع بـه اداره کشـورها برنامه ندارد- گمان نشـود که اسـام 
هم مثل آنها برنامه ندارد. اسـام از قبل از تولد انسـان شـالوده 
حیـات فـردی را ریخته اسـت تـا آن وقت کـه در عائله زندگی 
مـی کند، شـالوده اجتماع عائلـه ای را ریخته اسـت و تکلیف 
معیـن فرمـوده اسـت تا آن وقت کـه در تعلیم وارد می شـود، 
تـا آن وقـت کـه در اجتمـاع وارد مـی شـود، تـا آن وقـت کـه 
روابطـش بـا سـایر ممالک و سـایر دوَل و سـایر ملل هسـت. 
تمـام اینهـا برنامه دارد، تمام اینها تکلیف دارد در شـرع مطهر. 
ایـن طـور نیسـت که فقـط دعـا و زیارت اسـت؛ فقـط نماز و 
دعـا و زیـارْت احـکام اسـام نیسـت؛ ایـن یـک بـاب از احکام 
اسـام اسـت. دعا و زیارت یک باب از ابواب اسـام اسـت لکن 
سیاسـت دارد اسـام؛ اداره مملکتی دارد اسام؛ ممالک بزرگ را 
اداره مـی کند اسـام. بر رؤسـای جمهور اسـام، بر سـاطین 

اسـام، بر دوَل اسـامی اسـت کـه اسـام را معرفی کنند. 
)صحیفه امام؛ ج 2، ص 30 - 3۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

َشرَبیان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است.
شــربیان یکــی از شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی اســت کــه از 
مرکــز اســتان حــدود ۱00 و از ســراب ۴0 کیلومتــر فاصلــه دارد از لحــاظ 
ــتانی و  ــدل تابس ــتانی و معت ــرد زمس ــوای س ــوا دارای آب و ه آب و ه
دارای طبیعتــی بســیار بکــر و سرســبز و منطقــه ای حاصلخیــز اســت.

بــا ایــن وجــود در ســال هــای اخیــر بعلــت فروکــش نمــودن ســطح 
آبهــای زیرزمینــی بواســطه اســتفاده وســیع از منابــع آبی زیرســطحی، 
ــی در ایــن منطقــه بــا چالــش  آینــده کشــاورزی بــه شــیوه کشــت آب

جــدی روبــرو شــده اســت.
یکــی از نشــانه هــای باســتان در شــربیان وجــود کؤل تپــه )گل تپه( 

مــی باشــد . کــه از زمــان زرتشــتیان بجامانده اســت .
کــؤل تپــه محلــی بــوده کــه زرتشــتیان در آن مــکان آتــش 
ــی  ــه همیــن دلیــل وقت ــد. ب ــی دادن ــی م ــی کردنــد و قربان روشــن م
خاکســترهای موجــود در کــؤل تپــه را کنــد و کاو مــی کنــی ، بقایــای 
اســتخوان ســوخته حیوانــات از قبیــل گوســفند وبــزو ظروف شکســته 

ــی شــود.  ســفالی در ایــن نقطــه یافــت م
وجــود ظــروف شکســته و اســتخوان حیوانــات خیلــی هــارا وسوســه 
مــی کنــد کــه دنبــال طــا و جواهــر نیــز باشــند بــه همیــن دلیــل 
بــرای پیــدا کــردن عتیقــه و اشــیای قیمتــی بارهــا اقــدام بــه کنــدن 
نقــاط مختلفــی از ایــن گل تپــه زیبــا کــرده انــد. و شــاید وســایلی هم 

پیــدا کــرده باشــند.
کــؤل تپــه هــا در نقــاط مختلــف آذربایجــان یافــت مــی شــوند کــه 
خــود گــواه بــر گســترش دیــن زرتشــت در ایــن منطقــه مــی باشــند 
ــا 2/9  ــه تقریب ــربیان در فاصل ــه ش ــؤل تپ ــی) ک ــت جفرافیای . موقعی

کیلومتــری شــربیان قــرار گرفتــه اســت (

کول تپه شربیان

 نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
ــد:  ــز گفتن ــه تبری ــام جمع ــرقی و ام ش
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــارف زندگ ــوزش مع آم
ــی  ــی و فن ــر مباحــث علم ــدم ب ــد مق بای

ــد. ــدارس باش م
روابــط  گــزارش  بــه  تبریــز  آدینــه   
ــه در  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــی دفت عموم
آذربایجــان شــرقی حضــرت حجت االســام 
والمســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم 
در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت هفتــه 
ملــی کــودک بــا تاکیــد بــر اینکــه بهترین 
ــرای آمــوزش معــارف زندگــی، آمــوزش  راه ب
عملــی آن اســت، گفتنــد: اولیــاء و مربیــان 
مــدارس و والدیــن کــودکان وظیفــه بســیار 
ســنگین و مهمــی در آمــوزش معــارف 
زندگــی دارنــد و ایــن امــر مهــم بــا عمــل 
بــه ایــن معــارف در محیــط منــزل محقــق 

ــی شــود. م
امــام جمعــه تبریــز افزودنــد: پــدر و مادر 
ــرای  مجســمه افــکار و اندیشــه اســامی ب
ــان  ــه فرزندانش ــی ب ــای زندگ ــوزش ه آم

هســتند.
ــه  ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
ــه  ــه ب ــد: همانطوریک ــد کردن ــتان تاکی اس
ســواد علمــی و فنــی کــودکان حساســیت 
ــز  ــی آنهــا نی ــه ســواد زندگ ــد ب ــم، بای داری
توجــه ویــژه داشــته باشــیم و تاکنــون بــه 

ــده  ــی ش ــم توجه ــم ک ــوع مه ــن موض ای
ــت. اس

آذربایجــان  فقیــه در  ولــی  نماینــده 
ــد از فرصــت  ــان اینکــه نبای ــا بی ــرقی ب ش
هــای ارزشــمند غافــل شــد، گفتنــد: 
آمــوزش و پــرورش و کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان زحمــت هــای زیــادی 
ــن  ــن تری ــا ام ــوند، ام ــی ش ــل م را متحم
ــح فرزندانمــان  ــرای تربیــت صحی محــل ب
ــت  ــر از احســاس و محب ــرم و پ ــوش گ آغ

ــت. ــادر اس ــدر و م پ
ــی در  ــر عاطف ــز فق ــه تبری ــام جمع ام
ــور  ــرای ظه ــاک ب کــودکان را زمینــه خطرن
شــخصیت  در  جــدی  هــای  آســیب 
ــد:  ــرده و گفتن ــوان ک ــا عن ــالی آنه بزرگس
کــودکان بخــش قابــل توجهــی از جمعیت 
ــروزه  ــا را تشــکیل میدهنــد و ام ــه م جامع
ــای  ــارت ه ــب مه ــد در قال ــای جدی نیازه
ــاز  ــا نی ــت آنه ــت درس ــرای تربی ــی ب زندگ
ــان مــدارس،  ــاء و مربی ــد اولی اســت کــه بای
خانــواده و دســتگاه هــای متولــی فرهنگ و 
تربیــت بــه آن توجــه جدی داشــته باشــند.

رئیــس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان 
از انســان هــای موفــق امــروز بعنــوان 
ــار  ــرده و اظه ــاد ک ــروز ی ــودکان آگاه دی ک
ــرورش  ــون پ ــای کان ــت ه ــتند: فعالی داش
فکــری کــودکان و نوجوانــان و مربیــان آگاه 
و متخصــص ایــن مجموعــه های آموزشــی 
و تربیتــی بایــد بــا محوریــت کتاب باشــد.

ــرکل  ــش مدی ــدار بین ــن دی ــدای ای در ابت
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــت هــای  ــی از فعالی ــه گزارش ــا ارائ اســتان ب
ایــن مجموعــه گفــت: تمامــی برنامــه هــای 
هفتــه ملــی کــودک بــر مبنــای شــعار ایــن 
هفتــه » حــال خــوش کودکــی رنــگ خوش 

ــه اجــرا در آمــده اســت. زندگــی » ب

مرکــز تجمیعــی واکسیناســیون بــا 
در  بســیجی  دانشــجویان  همــکاری 
ــز  ــهر تبری ــام ره ش ــرت ام ــای حض مص

راه انــدازی شــد.
تجمیعــی  مرکــز  ایــن  مســئول 
آمــاده  مرکــز  ایــن  کــرد:  اظهــار 
ــوده  ــهروندان ب ــه ش ــات ب ــه خدم ارای
و تزریــق هــر دو دز واکســن در آن 

انجــام مــی شــود.
ــای  ــن ه ــق واکس ــزود: تزری ــری اف ذاک
ــز  ــن مرک ــینوفارم و پاســتوکووک در ای س
از ســاعت 7.30 صبــح تــا ۱9 عصــر بــدون 

ــی شــود. وقفــه انجــام م
وی بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون 
افــراد بــاالی ۱2 ســال نیــز در ایــن مرکــز 
ــپری  ــت: س ــت گف ــام اس ــال انج در ح
تزریــق  از  مــاه  ســه  حداقــل  شــدن 
واکســن کــزاز، شــرط الزم تزریــق واکســن 

ــت.   ــنین اس ــن س ــرای ای ــا ب کرون

ایــن مرکــز تجمیعــی بــه عنــوان یکــی 
از مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون، از 
ــون  ــاراهلل، کان ــقان ث ــات عاش ــوی هی س
ــدگان  ــون برگزی ــادی و کان ــای جه اروده

ــت. ــده اس ــدازی ش ــگاه راه ان دانش
ــال  ــاالی ۱8 س ــت ب ــد جمعی 76 درص
کرونــا  علیــه  شــرقی  آذربایجــان  در 

ــد. ــده ان ــینه ش واکس
در حــال حاضــر ۱2۵0 بیمــار کرونایــی 
بســتری  اســتان  بیمارســتان های  در 
ــا  ــار فوتی ه ــان آم ــا همچن ــتند ام هس
ــن  ــته و میانگی ــی نداش ــش چندان کاه
ــیده  ــی رس ــی 20 فوت ــه ۱9 ال ــه ب روزان

ــت. اس
ــوع  ــبانه روز از مجم ــر ش ــول ه در ط
ســه هــزار تســت کرونــای انجــام گرفتــه 
در اســتان، حــدود یــک هــزار مــورد، 
معــادل 30 درصــد کل آزمایشــات مثبــت 

ــوده اســت. ب

ضرورت توجه به آموزش معارف زندگی
 کودکان و نوجوانان 

مرکز تجمیعی واکسیناسیون در مصالی تبریز ایجاد شد

از  »مـن  کتـاب 
ام:  آمـده  موصـل 
جانبـاز  خاطـرات 
قیاسـی«  اروج  آزاده 
توسـط رضـا قلـی زاده 
همـت  بـه  و  علیـار 
انتشـارات نشـر شـاهد 
فیپـا   ۱388 سـال  در 
 3000 در  و  گرفتـه 
نسـخه بـه زیـور طبع 

آراسـته شـد. ایـن کتـاب روایت نـاب از مقاومت یـک رزمنده 
 ایرانـی در اسـارت از اهالـی تبریـز بـه نـام اروج قیاسـی  بوده

کـه به سـفارش معاونـت پژوهش و ارتباطـات فرهنگی بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران آذربایجـان شـرقی در 2۴0 صفحـه 

منتشـر شد.
از مهـم تریـن و معتبرتریـن شـیوه هـای برافروختـه نگاه 
داشـتن آتـش پـاد و خاطـره دالور مـردان مجاهـده و پیـکار، 
بـه دسـت دادن گـزارش هـای واقعـی و عینـی از زندگانی و 
سـلوک آنـان در قالـب ضبط خاطـرات و یا دستنوشـته ها و 
یادداشـتهای برجا مانده از آنان اسـت، که میـزان تاثیر گذاری 
آن بـر مخاطـب آگاه بـه مراتـب از شـیوه های دیگر بیشـتر 
اسـت.  چـرا که در ایـن گونه نگارش، عنصر خیـال کم ترین 
نقش را در اثر دارد و آن چه هسـت یکسـره پهنه انکار ناپذیر 

واقعیت اسـت. 
مطالعـه مصاحبه ها، گفتگوهـا و خاطرات جانبـازان، خود 
گـواه شـاخص بـودن و خلـوص آنهـا می باشـد کـه آیندگان 
بـا مراجعـه بـه آن منابـع بـه واقعیـت دفـاع مقـدس پـی 
خواهنـد بـرد. بدیـن منظـور اهالی قلـم، پیش از فراموشـي 
یـاد و خاطـرات دفـاع مقدس با ضبـط و ثبت تمـام گفت و 
گوهـای رزمنـدگان و جانبازان به نشـر و ترویج آثـار، ارزش ها 
و جانفشـانی هـای مجاهدان راسـتین و ایثارگر مـی پردازند.

در بخشـی از ایـن کتاب می خوانیم: » بعثـي ها بدجوری 
بچـه هـای اسـیر را مـی زدند و اگـر همین جـور پیش می 

رفت عاشـورای دیگـری در اردوگاه رقم می خـورد ...«
ایـن کتاب در هفت بخـش به خاطرات اسـارت این جانباز 

از زبـان خـود او می پردازد. 
نویسـنده در ابتـدا در قالـب بیوگرافـی داسـتان گونـه، 
قیاسـی اروج  کودکـی  دوران  از  مختصـر  صـورت   بـه 

 مـی گویـد و سـپس وارد زمـان جنـگ شـده و در بیشـتر 
 حجـم کتـاب بـه دوران اسـارت ایـن جانبـاز مـی پـردازد

اسـت  شـیرینی  و  تلـخ  خاطـرات  از  پـر  حاضـر  اثـر 
آن  از  تـر  قبـل  حتـی  و  اسـارت  و  جنـگ  در  کـه 
اسـت گذشـته  امـروز  آزاده  و  دیـروز  رزمنـده  ایـن   بـر 
و نویسـنده  نویسـی  سـاده  راوی،  خـوب  روایـت   بدلیـل 

 فضـا سـازی هـای مناسـب در پرداخت داسـتان ایـن کتاب 
 مـی توانـد همـراه خوبی بـرای لحظات جوانـان امروز باشـد

کتاب خاطرات جانباز آزاده اروج قیاسـی شـامل خرده روایات 
بسـیاری اسـت؛ خـرده روایاتـی که هـر یک می تواننـد برای 
یـک نویسـنده حرفـه ای، خاصه یک قصه تلقی شـوند و با 
گسـترش و توسـعه شـان می توان بـه قصه هـای خوبی در 

حـوزه ادبیات داسـتانی دفاع مقدس دسـت یافت.
از دیگـر خصوصیـات جالـب توجـه ایـن کتـاب نسـبت 
اثـر حاضـر روایـت  ایـن اسـت کـه:  بـه همتاهـای خـود 
وقفـه بـی  و  گـذارد  نمـی  شـعار«  و  »تعـارف  معطـل   را 

تعریف می کند و باز تعریف می کند.
 ایـن تـداوم روایت اطاعـات قابل توجهی از زندگی اسـرای 
ایرانـی در اختیـار مخاطبـان قرار مـی دهد که مـی تواند در 
 گسترش »کان روایات« جنگ هشت ساله بسیار مؤثر باشد
 گاهـی خـرده روایـات ایـن کتاب، حول یک شـوخی شـکل

 مـی گیـرد امـا این شـوخی، قادر اسـت، مخاطـب را متوجه 
برخـی رویکردهـای نظامیـان عراقی در جنگ هشـت سـاله 
و ایدئولوژیـک  بینـش  ریشـه در  رویکردهایـی کـه   سـازد، 

 انگیزه های ناسیونالیستی آنان دارد. 
نخسـتین  در  ام«  آمـده  موصـل  از  »مـن  کتـاب 
جشـنواره کتـاب سـال تبریـز در بخـش انقـاب اسـامی 
لـوح  و  شـده  معرفـی  تقدیـر  شایسـته  مقـدس  دفـاع  و 
شـد اهـدا  اثـر  ایـن  مولـف  بـه  داوران  هیئـت   تقدیـر 

در بخـش انتهایـی کتـاب نیـز مجموعـه اي از عکسـهای 
کودکـی، دوران دفـاع مقدس و برخی مدارک مرتبط با ایشـان 

گردآوری شـده اسـت.

معرفي کتاب
من از موصل آمده ام 

خاطرات جانباز آزاده اروج قیاسی

شفیقه موسوی

حضـرت آیـت اهلل  العظمـی 
مامقانـی  محمدحسـن  شـیخ 
فرزنـد آیـت اهلل شـیخ عبـداهلل  
از اعاظـم  علمـا و اکابـر فقهـا و 
مراجـع تقلیـد شـیعه در نیمه 
هجـری  چهاردهـم  قـرن  اول 
رمضـان   22 در  اسـت.  قمـری 
۱237ق. برابر بـا 22 خرداد ۱20۱ 
ش. در مامقـان پـا بـه عرصـه 
وجـود نهـاد. دو مـاه از والدتـش 
مـی گذشـت کـه بـا مهاجـرت 
پـدر بـه کربـای معلـی منتقل 
شـد. از کودکـی بـه تحصیـل علم پرداخـت. در 9 سـالگی پدر را از دسـت 
داد و بـه سرپرسـتی وصـی پدر فقیه نامی آیت اهلل شـیخ محمدحسـین 
اصفهانـی مشـهور بـه صاحب فصـول مجدانه بـه تحصیل علوم اسـامی 
ادامـه داد. در سـال ۱2۵۵ق.  بـه منظـور تکمیـل تحصیـات آهنگ نجف 
اشـرف کـرد و از محضـر بزرگان علمی آن حـوزه مقدس بهره برد. در سـال 
۱2۵8 ق. بـه امـر مرجـع وقـت آیت اهلل العظم شـیخ محمدحسـن نجفی 
معـروف بـه صاحـب جواهـر بـه مامقـان بازگشـت و پـس از انـدک زمانی 
بـه تبریـز نقـل مـکان نمـود . در سـال ۱270ق. به نجف اشـرف بازگشـت  
و مـازم درس و  بحـث اسـاتیدی همچـون حضـرات   آیـات عظام شـیخ 
اعظـم،  مرتضـی انصاری  و سـید حسـن کوه کمـری و... گردیـد و به مقام 
عالـی اجتهـاد نایـل شـد  و از مراجع بـزرگ تقلیـد در عصر خویـش گردید.

سـرانجام آن عالـم ربانـی و مرجـع عالیقـدر در هجدهـم محـرم الحرام 
۱323ق. برابـر بـا پنجـم فروردین ماه سـال ۱28۴ش. دار فانـی را وداع گفت 
و بـه دیـار باقـی شـتافت  پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در مقبره 

محلـه عمـاره شـهر نجـف در کنـار دیگر علما به خاک سـپرده شـد.
منبع وماخذ:

آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱392

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل  العظمی 

شیخ محمدحسن مامقانی


