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خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز ایـن هفتـه بـه
امامـت نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه
تبریـز در محـل مصلـی اعظـم حضـرت امام(ره) بـا رعایت
پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار شـد.
حضـرت حجت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریـز ،بـه برکات
مـاه شـعبان اشـاره کـرده و اظهـار داشـتند :کسـی کـه
از فرصـت عظمـت مـاه شـعبان اسـتفاده کنـد مشـمول
رحمـت خـدا مـی شـود .شـعبان مـاه بسـیار شـریف و
منتسـب بـه پیامبـر اکـرم(ص) اسـت و روزه داری در ایـن
مـاه سـفارش پیامبـر اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد:
بهتریـن ذکـر در مـاه شـعبان طلـب رحمـت و اسـتغفار
اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامـه
بـا تبریـک اعیـاد شـعبانیه و والدت بـا سـعادت سـید
و سـاالر شـهیدان حضـرت امـام حسـین(ع) گفتنـد:
نامگـذاری والدت سـومین امـام شـیعیان بـه عنـوان روز
پاسـدار رسـالت و مسـئولیت پاسـداران انقالب اسلامی را
سـنگی نتر و بیشـتر م یکنـد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در ادامـه سـخنان خـود
بـا بیـان اینکـه بایـد حافـظ راه و روش حسـینی باشـیم،
ادامـه دادنـد :با تبعیـت صادقانه از حسـین زهرا(س) همه
بایـد پاسـدار قـرآن ،اسلام و انقلاب باشـیم و بـا بصیرت،
بیـداری و اسـتقامت در مواضـع رهبـر معظـم انقلاب
اسلامی و عمـل بـه نسـخه راهحلهایـی کـه طبیـب
جامعـه دینـی ارائـه م یکنـد ،در مسـیر آرمانهـای نظـام

اسلامی حرکـت کنیـم.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد :سـپاه و بسـیج بـه
عنـوان حافظـان و مدافعـان انقلاب و نظـام اسلامی بـه
دلیـل وظایفـی کـه بـه آنهـا محـول شـده اسـت ،بایـد از
بصیـرت ،قـدرت تشـخیص و توانمنـدی روحی و جسـمی
باالتـری برخـوردار باشـند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان آذربایجـان
شـرقی ادامـه دادنـد :سـپاه نقـش خـود را در حـوادث
مختلـف بـه خوبـی نشـان داده و امـروز بـه همیـن دلیل
دشـمنان از سـپاه و نیروهـای مسـلح مـا می ترسـند و از
دسـت سـپاه عصبانـی هسـتند.
خطیـب جمعـه تبریـز همچنین بـا تبریـک روز جانباز
اظهـار کردنـد :نبایـد جانبـازان را فراموش کنیـم و تجلیل
از جانبـازان فقـط منحصـر به روز جانباز نشـود و در طول
سـال از رشـادت های آنها تقدیر شـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در خصـوص
برگـزاری مراسـمات نیمـه شـعبان اظهـار داشـتند :نهادها
متولـی و تشـکل هـای مردمـی در نیمـه شـعبان شـهر
را آذیـن بنـدی کننـد تـا همـه بداننـد مـا منتظـران امام
زمان(عـج) هسـتیم .آذیـن بنـدی شـهر فقـط وظیفـه
شـهرداری نیسـت و همـه پـای کار بیاینـد هـر چنـد
شـهرداری هـم بایـد کمـک کنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در بخـش
دیگـری از خطبـه هـای نمازجمعـه بـا اشـاره بـه عقـب
نشـینی طـرف هـای غربـی از زیـاده خواهی هـا در پیش
نویـس توافـق اولیـه برجـام گفتنـد :باید هوشـیار باشـیم
ابهـام در راسـتآزمایی ایـران از غـرب بیانگـر عـدم لغـو
ادامه در صفحه2

روز شهدا؛ روزی برای یادآوری ایثار
مردان تاریخ ساز

شـهادت باالت ریـن فضیلت الهی اسـت که نصیب شـهی دان گ رانقدر،
مـردان مـرد و پـاک ت ریـن بندگان خـدا و مجاهـدان مخلـص راه الهی
ایـن
ِ
می شـود.
مقام شـهدا را جز عارفان و شـاهدان حقیقت ،کسـی نمی فهمد و
حقیقـت را بـه غیـر چشـم دل نمی توان دید .ف ریاد شـهی دان در همیشـه
تاریـخ جـاری اسـت؛ ف ریـادی کـه ریشـه در «هـل مـن ناصـر ینص رنـی»
سی دالشـهدا دارد .و چـه زیبـا مـی گوید شـهید واالمقام مجیـد ک ریم ی«:
عارفـان را معبـودی اسـت که چـون پروانـه در پی وصالش می سـوزند و در
هجـرش مـی گدازنـد و عاشـقان را معشـوقی  .و چه واالسـت که معشـوق
خالـق باشـد و عاشـق در پـی لقایـش بشـتابد  .آری بدیـن گونه اسـت که
رهـروان این ط ریقت  ،راسـت قامتان جاودانـه ی تاریخ خواهند ماند و حیات
مکتبشـان را بـا خون خویـش ضامن مـی گی رند .
آری اینـان کاروانیـان آل یاسـینند کـه مظلوانـه و گمنـام وضوی خون
می گی رند و مشـتاقانه سـر به سـجاده ای به وسـعت ک ربالهای مکرر تاریخ
مـی نهنـد و پـرواز عشـق را آغاز می کنند و اینـان در جبهه های نـور و در
مصاف با شـب پرسـتان  ،انتقال دهندگان تاریخ ک ربالیند».
شـجاعان روزگار کـه در راه زنده نگه
ادگان عشـق و
ِ
آری شـهدا ،ایـن امامز ِ
داشـتن اسلام و ب رپایی و ع ّزت انقالب و ای ران سـراف راز ،تا آخ رین قطره خون
پاکشـان ،غیورانـه و مردانه قامت راسـت کردنـد و اسـتقالل ،آزادی و حیات
ع ّزتمندانـه را بـرای ایـن کشـور و ملّـت بـزرگ بـه ارمغـان آوردند .شـهدا به
فرمـوده خداونـد متعـال زنـده اند.یعنی همـواره ناظر بر اعمال ما هسـتند
و بـا رفتنشـان رسـالتی از جنـس بصیـرت ،تالش و جهـاد را بـر دوش ما
باقـی گذاشـتند و حـال مـا بـه عنـوان انسـانهایی کـه مدیون خـون پاک
مردان آسـمانی هسـتیم ،مسـئولیتی داریم ممتـد که در لحظه
این بزرگ
ِ
لحظـه زندگـی مان جاری اسـت.
در تقویم رسـمی کشـور بیسـت ودوم اسـفند به عنوان روز بزرگداشـت
شـهدا نام گذاری شـده اسـت.
بیسـت و دوم اسـفند روز «بزرگداشـت شـهدا» و سـالروز صدور فرمان
حضـرت امام خمینی(ره) مبنی بر تاسـیس بنیاد شـهید انقالب اسلامی
ایـران ،فرصتـی بـرای یـادآوری راز جـاری ماندن شهداسـت .شـهدایی که از
جـان خـود گذشـتند و ایثـار و از خودگذشـتگی را ب رای ما معنـا کردند.
شـهادت فنا شـدن انسـان ب رای نیل به سرچشـمه نور و نزدیک شـدن
به هسـتی مطلق اسـت؛ شـهادت عشـق به وصال محبوب و معشـوق در
زیبات ریـن شـکل است.شـهدا زندگـی ابـدی دارند و نقشـه راه آینـدگان ب رای
رسـیدن به سـرمنزل مقصود هستند.
نـام گـذاری  22اسـفند مـاه بـه عنـوان « روز بزرگداشـت شـهدا »،
فرصـت ارزنـده و گ رانقـدری اسـت بـرای یـادآوری رمـز جـاری مانـدن یاد و
نـام شـهدای واالمقـام ،آن الگوهـاي ايثار و اسـتقامت ،شـجاعت و شـهامت
و پاسـداران ح ريـم واليـت و همچنیـن تبییـن و ترویج فرهنـگ واالی ایثار
امنی ت ،آزادی ،اسـتقالل
و شـهادت و رسـیدن بـه ایـن تف ّک ـر مهم که مـا ّ
و اقتـدار و عـ ّزت امـروز نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران و تمامـی
پیشـرفت ها و داشـته هایمان در این سـال هـا همه و همـه را مدیون ایثار
و از خودگذشـتگی شـهی دان واالمقـام و فـداکاری ایثارگ ران سـراف راز و صبر و
وفـای خانواده های معظم شـهدا و ایثارگ ران هسـتیم و باید همـواره قدردان
و شـاکر این عزیزان باشـیم.
بنیـاد شـهید در  ۲۲اسـفند سـال  ،۱۳۵۸بـه فرمـان امام خمینـی(ره)
تاسـیس شـد .احیـا ،حفـظ و ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت طلبـی ،زنده
نگه داشـتن یاد شـهی دان و حفظ آثار آنان ،تجلیل و تک ریم از خانواده های
جدیـت در امور فرهنگی خانواده های شـاهد ،خوداتکایی
معظم شـهی دانّ ،
و قانونمنـد کـردن ارایـه خدمـات به آنان و بسـیج امکانات نظـام به منظور
پ راکنـدن عطـر ملکوتی شـهادت در جامعـه ،محور فعالیت هـای این نهاد
است.
سـابقه اولیـه ایـن نهـاد بـه دوران آغاز قیـام امام(ره) بـه سـال  ،۱۳۴۲باز
مـی گـردد .بعـد از قیـام خونیـن  ۱۵خـرداد  ۱۳۴۲گروهـی از روحانیـون
انقالبـی و مبـارز و افـراد نیکـوکار بـه دسـتور امـام(ره) ماموریـت یافتنـد تا
ادامه در صفحه3

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

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

بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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فعالسازی مکانیسم ماشه
در برنامه آمریکا

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

تحریـم هـا اسـت و آمریـکا برنامـه فعالسـازی
مکانیسـم ماشـه را در برنامـه دارد.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه قصـد طـرف
غربـی طوالنـی کردن رونـد مذاکـرات اسـت ،گفتند:
هـر چنـد غربـی هـا از زیـاده خواهـی هایشـان در
پیـش نویـس توافـق اولیـه برجـام عقـب نشـینی
کـرده انـد امـا حفـظ هوشـیاری و راسـتی آزمایـی
وعـده هـای آنـان امـری ضـروری اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز افزودنـد :گرچـه ایـن
تنـزل از مواضـع قبلـی یـک گام بـه جلـو تلقـی
و پیشـرفت چشـمگیری در مذاکـرات محسـوب
م یشـود ،امـا ابهـام در راسـتآزمایی ایـران از غـرب
بخصـوص توقـع اینکـه ایـران تعهـد بدهد کـه اقدام
بـه اسـتفاده غیـر صلحآمیـز از انـرژی هسـتهای
نکنـد ،نوعـی شـیطنت و فـرار رو بـه جلـو بـوده و
ایـن تحـرکات بـرای بـاز نگـه داشـتن پرونـده انرژی
هسـتهای غیرصلـح آمیـز اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه نبـرد
تبلیغـی و رسـانهای غـرب بـا ایـران انقالبـی در
مذاکـرات ویـن گفتنـد :خبرهـای رسـیده حاکـی از
آن اسـت طـرف غربـی پـس از فضاسـازیهای زیـاد
یـک پیـش نویـس اولیـه توافـق را آمـاده و تقدیـم
ایـران کـرده اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان تاکید
کردنـد :ایـن تحـرکات غرب یهـا حکایـت از آن دارد
کـه اروپـا بـا بـازی گردانـی پشـت صحنـه آمریـکا
درصـدد اسـت پرونـده هسـتهای ایـران را نبنـدد تـا
در فرصـت دیگـری بـا بهانهسـازی جدید ،کشـورمان
را بـه اسـتفاده غیرمجـاز از انـرژی هسـتهای متهـم
کند .
ایشـان بـا بیـان اینکـه غرب یهـا بـه ویـژه آمریـکا
م یخواهنـد بـا ابـزار مکانیسـم ماشـه دوبـاره
تحریمهـا را برگردانـد خاطرنشـان کردنـد :مواضـع
اتخـاذ شـده از سـوی سـخنگوی وزارت آمریـکا و
فضاسـازیهایی کـه در ایـن چارچـوب در قالـب
مقصرنمایـی از سـوی رسـانههای غربـی آغـاز شـده،
نشـان م یدهـد کشـورهای غربـی بـه ویـژه آمریـکا
قصـد دارنـد بـه رویـه غیرسـازنده خودشـان کـه
موجـب طوالنـی شـدن مذاکـرات اسـت ،برگردنـد.
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن بـا اشـاره بـه
جنـگ روسـیه و اکرایـن و سـناریوهای مختلـف آن
و شـیطنت ناتـو و غـرب بـه ویـژه آمریـکا در آغـاز
جنـگ اظهـار کردنـد :به طـور مسـلم ایـران مخالف
هـر گونـه کشـتار غیرنظامیـان و تخریب زیرسـاخت
هـای هـر کشـوری و خواهـان توقـف جنـگ اسـت.
نمانیـده ولـی فقیـه در اسـتان در ادامـه بـا بیان
اینکـه یکـی از راهکارهای رسـیدن به تقـوا ،عدالت و
از مصادیـق آن مبـارزه با فسـاد اسـت ،گفتنـد :قطع
دسـت مفسـدان شـرط اقتصاد سـالم است.
ایشـان افزودنـد :سـرمایهگذار و جوینـده کار بایـد
احسـاس امنیـت و اطمینـان داشـته باشـند و اگـر
زیـاده خواهـان انحصـار جـو ،در جامعه طرد نشـوند
سـرمایهگذار و تولیـد کننـده و اشـتغال طلـب
احسـاس ناامنـی م یکننـد.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز همچنین حفـظ منابع
طبیعـی را بهتریـن خدمـت بـه بنـدگان دانسـته
و افزودنـد :از آموزههـای دینـی بـرای حفاظـت از
محیـط زیسـت اسـتفاده کنیـم.
ایشـان همچنین به روز احسـان و نیکوکاری اشـاره
کـرده و اظهـار داشـتند :سـالگرد تاسـیس کمیتـه
امـداد بـه دسـت امـام(ره) را گ رامـی مـی داریـم کـه
در راسـتای محرومیـت زدایـی تشـکیل شـد .کمیتـه
امـداد محلـی بـرای کمـک بـه همنوعـان اسـت و
بیاییـم دم عیـدی بـه یـاری نیازمنـدان بشـتابیم.
خطیـب نمازجمعـه تبریز در ادامه گفتند :سـفری به
روسـتای سـرای هریس داشتم ،وضعیت آسـفالت ورودی
شـهرهای آرباطان و بخشـایش و خروجی بخشایش اصال
زیبنده نبود.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :بصـورت تلفنـی تذکری
بـه مدیـرکل راهـداری دادم و قـول حـل آن را تـا آخـر
مـاه رمضـان داد .تـا آخـر مـاه رمضـان صبر مـی کنم و
مجـددا پیگیـری خواهـم کرد.

آیین اختتامیه اجالسیه سراسری نماز دانش آموزی در تبریز با حضور و
سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و وزیر آموزش و پرورش

دیدار امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار آذربایجان شرقی و مردم تبریز در
مراسم تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده پایگاه دوم شکاری

آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهر بخشایش با حضور نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار اعضای شورای شهر و سرپرست جدید شهرداری تبریز با نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

روضه شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر (ع) در مسجد جامع تبریز با
حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و علمای حوزه علمیه طالبیه

دیدارعلیعلیزادهسفیرجدیدجمهوریآذربایجاندرجمهوری
اسالمیایرانبانمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

نشست اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موضوع جهاد تبیین با حضور و
سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی با حضور و
سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

همزمان با عید مبعث افتتاح مسجد جامع شهر خامنه با حضور نماینده
ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی

مجلسبزرگداشت زندهیاددکتراسماعیلجبارزاده استانداراسبق
آذربایجانشرقیباحضورنمایندهولیفقیهدراستانوسخنرانینماینده
ولی فقیه در زنجان در مصالی اعظم حضرت امام(ره) تبریز

میز خدمت مدیر کل اوقاف وامور خی ریه واداره می راث فرهنگی استان
در پیش از خطبه های نمازجمعه در مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره) تب ریز

توانمندسازی مددجویان
رسالت اصلی کمیته امداد امام(ره)

خب رنگار آدینه تب ریز:
بمناس ــبت ســالروز تاس ــیس کمیتــه امـداد حض ــرت امام
خمینــی(ره) مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان آذربایجــان
ش ــرقی ســخن ران پی ــش از خطب ــه هــای نمــاز جمعــه تب ریز
بــود.
دکت ــر غالمعلی مالمهدی در ســخن رانی پی ــش از خطبه های
نمــاز جمعــه تب ریــز اظهــار داش ـت :کمیتــه ام ـداد امــام(ره) در
س ــرفصل هــای مختلف بــه مددجویــان خدمــات ارایه م ــی دهد
و رسـالت اصلی آن توانمندســازی اســت.
وی بــه خدمــات اشــتغالزایی اشــاره کــرده و افــزود:
کمیتــه امــداد هزینــه هــای آمــوزش اشــتغال را پرداخــت
کــرده و مددجویــان را بــه ســمت اشــتغال هدایــت
م ــی کنــد و بعــد از اعطــای تس ــهیالت اشــتغال ،مددجــو
بــه حــال خــود رهــا نمــی شــود و مشــاوره و نظــارت
شــغلی صــورت م ــی گی ــرد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجانشــرقی یــادآور شــد:
تاکنــون  ۵۰۰میلیــارد تومــان وام اشــتغال مددجویــی در
اســتان جــذب شــده و از همــکاری بانــک هــا تشــکر م ــی
کنــم و همچنی ــن از بانــک هــا درخواســت داریــم نس ــبت
بــه اخــذ ضمانــت هــای بانک ــی مددجویــان را یــاری کننــد.
مالمهــدی تص ریــح ک ــرد :نس ــبت بــه بازاریاب ــی محصــوالت
تولی ــدی مددجویــان نی ــز وظیفــه داریــم و تولی ـدات آنهــا را
بــه ف ــروش م ــی رســانیم.
وی بــا بی ــان اینکــه کمیتــه ام ـداد امــام(ره) ب ـرای تامی ــن
مس ــکن مددجویــان نی ــز وارد عرصــه شــده ،افــزود :از ابتـدای
امس ــال  ۱۳۸۰واحــد مس ــکن مددجوی ــی ش ــروع بــه ســاخت
شــده کــه بــا همــکاری بنی ــاد مس ــکن و بنیاد مس ــتضعفان
صــورت م ــی گی ــرد.
مالمهــدی بــا بی ــان اینکــه از هم راه ــی همیشــگی خی رین و
م ــردم نوعدوســت اســتان تشــکر می کنی ــم ،گفت :موسس ــات
خی ریــه دوشــادوش کمیتــه امـداد در محرومیت زدای ــی قدم بر
م ــی دارنــد و قــدردان آنهــا هس ــتیم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجانشــرقی بــه برگــزاری
جشــن نیکــوکاری در آســتانه عیــد نــوروز اشــاره کــرده و
گفــت :م ــردم عزیــز در جشــن نیکــوکاری نی ــز نیازمنـدان را
ف رامــوش نکننــد.
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آداب نمازجمعه

وظایف همس ران (آراستگی و پاکیزگی)
قسمت 12

صحیحة زراره
قــال حثنــا ابوعبــداهلل علــی صــاة الجمعــة حتــی
ظننــت ان نأیتــه فقلــت نغــدو علی ــک فقــال ال انمــا عنیت
عندکــم38.
ایــن روایــت نشــانه ارتــکاز ذهن ــی زراره اســت .وی چــون
امامــت جمعــه را منصــب امــام(ع) م یدانس ــته اســت ،وقتی
امــام او را وادار بــه نمــاز جمعــه م یکنــد ،م یپنــدارد کــه
ف ــردا خدمــت امــام برســد و نمــاز جمعــه را بــا ایشــان اقامه
کنــد ،ول ــی امــام(ع) بــه او م یفرمایــد :نمــاز را نــزد خودتــان
اقامــه کنید.
عــاوه ب ــر روایــات بــاال ،روایــات زیــاد دیگ ــری نی ــز در ایــن
زمینــه وجــود دارد .در مجمــوع از ایــن روایــات و از س ــیره
و اجمــاع بــه خوب ــی اســتفاده م یشــود کــه نمــاز جمعــه
از مناصــب امــام المســلمین اســت در حــوزه اختیــارات
حکومــت اســامی قــرار م یگیــرد.
نتیجهگیری
طبــق بررســی انجــام شــده در ایــن بخــش ،م یتــوان
گفــت از جهــت فقهــی ،برخــی از مذاهــب فقهــی مثــل
شــافعی و مالک ــی و حنبل ــی و ظاه ــری ،ســلطان بــودن را
ب ـرای امامــت جمعــه ش ــرط نم یداننــد ،ول ــی عــاوه ب ــر
اینکــه طب ــق مذه ــب حنف ــی ،اوزاع ــی و زیــدی ،ســلطان یــا
مــأذون بــودن از ســوی ســلطان ب ـرای امامــت جمعــه الزم و
معتب ــر اســت ،طب ــق فقــه ش ــیعه ،ایــن مس ــئله از ضروریات
فقه ــی اســت و ادلــه ف راوان ــی از اجمــاع و س ــیره تــا انبوه ــی
از روایــات ،ایــن ش ــرط را اثب ــات م یکنــد.
بخش دوم :عدالت امام جمعه در مذاهب اسالمی
چنــان کــه در ابتــدای مقالــه گذشــت ،عمدهتریــن
اختــاف مذاه ــب اســامی در بــاب امامــت جمعه و ش ـرایط
الزام ــی آن ،حــول دو محــور متمرکــز اســت :منصب بــودن و
عدالــت .بخــش اول بــه بررس ــی حــول محــور اول اختصاص
یافــت و بخــش دوم ،محــور دوم و بررس ــی لــزوم یــا عــدم
لــزوم عدالــت از دیــدگاه مذاهــب مختلــف اســامی پــی
م یگیــرد.
مذاهــب اســامی در موضــوع عدالــت بــه دو گــروه
قابــل طبقهبنــدی م یشــوند :گــروه منکــران عدالــت
بــرای امامــت جمعــه و گــروه پیــروان عدالــت بــرای
امامــت جمعــه .آنچــه در پــی م یآیــد ،گزارشــی
فش ــرده هم ـراه بــا مس ــتند فقه ــی نظ ــر ایــن دو گ ــروه
اســت.

از مهمترین عواملی که باعث تقویت حس عاطفه بین
زوجین م یشود ،رسیدگی به آراستگی ظاهری و پاکیزگی
اســت .که جزو وظایف متقابل همس ران نیز شناخته می
شــود ،یعنی زن و شــوهر در کنار ف راهم کردن فضائل
اخالقی و خلقیات نیکو ،ظاهرشــان را نیز باید آراسته و
پاکیزه بنمایند ،به دلیل
اینکه انســان بر اساس
فطرت خود ،از زیبایی و
آراستگی و تمیزی لذت
می بــرد و در مقابل از
ژولید گی و زشــتی و
نامنظــم بــودن متنفر
است.
تمیز و آراسته بودن
زوجین موجــب جلب
محبــت همدیگر می
شــود چ را کــه خداوند
جنــس زن را طــوری
خلــق کرده اســت که
در پــی اظهــار زیبایی
اســت و مــردان نیــز
خریدار زیبایی هستند
و اگــر این توجه و میل
فطری طرفین در خانه
پاسخ داده نشود زمینه
نادرســت آن به خارج از
خانــه کشــیده خواهد
شد.
رســول خــدا مــی
فرماید« :إغسلوا ثیابکم
و خُ ذوا من شعورکم و استاکوا و تزیّنوا و ّ
فإن بنی
تنظفوا ّ
ت ن ِسا ُؤ ُهم» .لباسهاى
إس رائیل لم یَکونوا یَفعلون ذلک فزن 
خود را تمیز کنید و موهاى خود را کم کنید ،مســواک
بزنید و آراسته و پاکیزه باشید زی را یهودان چنین نکردند
و زنانشان به دنبال عمل منافی عفت رفتند1 .
البته الزم به ذکر اســت قطعاً این امــر را نمی توان
به تمام زنــان تعمیم داد بلکه هســتند بانوانی که در
ســختترین شــرایط عاطفی همواره بر ارزشهای خود
پایبند هســتند و لحظهای حاضر نیســتند درصدی از
عفاف خویش را بــا کمترین لذتهــای زودگذر دنیایی
معاوضه کننــد بلکه غرض بیان یکــی از زمینه ها می
باشد که حضرت به آن اشاره دارند.
از این رو آراســتگی و تمیزی یک وظیفه متقابل بین
زن و مرد اســت متاسفانه برخی مردان این امر را به غلط
منحصر در زنان م یدانند لذا آنچنان که بایسته است به
ظاهر خود رسیدگی نم یکنند .امام محمدباقر(ع) در یک
ِبن أن
روایت قابل توجه در این باره فرمودند «:ال ّن سا ُء یُح ب َ
حب الرجل أن یُ ری فِیه ال ّن ســاء
رین الرجل فی م ِ
یُ َ
ِثل ما یُ ّ
م َِن ال ّزینة؛ «همان گونه که مردان دوســت دارند زینت و
آرایش را در زنانشان ببینند ،زنان نیز دوست دارند زینت
و آرایش را در مردانشان ببینند»2 .

حجت االسالم جلیل جلیلی

سیره امامان معصوم (ع) هم اینگونه بوده است خود را
ب رای همسرشان معطر می کردند ،لباسی که مورد عالقه
شان بوده م یپوشیدند ،گاهی اوقات خضاب می کردند،
محاسن و موهای سرشان را شانه می کردند ،نظافت بدن
و ناخن های خویش را همواره م راعات می کردند.
در مورد زن نیز سفارشات مختلفی از جانب معصومین
(ع) به ما رسیده است،
زن بایــد خــود را ب رای
شــوهر بیاراید و زینت
کنــد ،بهتریــن لباس
هــای خود را بپوشــد،
خود را معطر نماید و به
طور خالصه ب رای شوهر
خــود اظهــار جمال و
زیبایی و دلبری نماید.
امام صادق در ضمن
فرمایشــی می فرماید
«الَ يَ ْن َب غِــي لِلْ َم ْرأَ ِة أَ ْن
ْس ــ َها َو ل َ ْو أَ ْن
تُ َع ِّط َل نَف َ
تُ َعلِّقَ فِــي ُع ُن ِق َها قِ َ
ال َد ًة
َو الَ يَ ْن َب غِي ل َ َها أَ ْن ت ََد َع
يَ َد َها م َِن اَلْخِ ضَ ابِ َو ل َ ْو
ــح َها ب ِالْحِ َّنا ِء
أَ ْن ت َْم َس َ
َــت
َم ْس ــحاً َو إ ِ ْن َكان ْ
ُم سِ ــ َّن ًة» سزاوار نيست
بــراى زن كه خــود را
بدون زينــت رها كند
اگر چــه آويختن يك
گردنبند عادى باشــد،
و شايســته و مطلوب
نيســت كه خضاب را از دســت خود ترك كند اگر چه
با حنا يك مرتبه بر دســت خود بكشد هر چند سالمند
باشد3 .
مــراد امام ،بیان نمونه های مرســوم آرایش ب رای زنان
است که زنان ب رای شوهرشان نباید عاری از آن ،در عصری
بوده باشــند ،از این جهت الزم اســت زنان با استفاده از
زینت هــا و زیور آالت و تمیزی ب رای شوهرشــان دلبری
نمایند ،البته بر اســاس ســایر روایــات معصومین (ع)
اســتفاده می شود که این آراستگی و زینت ب رای شوهر
است لذا تاکیدات ف راوان وجود دارد در مورد نهی از جلوه
گری زنان ب رای نامحرمان است.
پیغمبر خدا می فرماید در شب مع راج ملکوت اعمال
را م یدیدم مشــاهده کردم زنى را که گوشت بدن خود را
مــى خورد و آتش از زیرش افروخته مى شــد .و آن زنى
است که بدن خود را ب راى مردم زینت مى کند4 .
پی نوشت ها:
 -1نهج الفصاحة ،ص226
 -2مکارم األخالق ،ص 80
 -3مــن ال یحضره الفقیــه  /ترجمه بالغی و غفاری
 ج  ۱ص ۱۶۵ -4حدیث مع راج ،وسائل الشیعه ج ،۲۰ص ۲۱۳

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی

مشکل اساسی جهان امروز سیاست یک بام و دو هوای غرب
در قبال تجاوز کشورهاست
عضــو مجلس خبرگان رهبری و امــام جمعه م راغه گفت :با وجود
اینکــه اقدامات اخیر روســیه را در اوک راین تایید نمــی کنیم و با از
بین بردن زیرســاخت های هر کشوری مخالف هستیم ،لیکن مشکل
اساســی جهان امروز سیاست یک بام و دو هوای غرب در قبال تجاوز
کشورهاست.
حجت االسالم و المســلمین محمد تقی پورمحمدی افزود :اقدامات
آم ریکا و اروپایی ها که در مســئله اوک راین به تکاپو افتاده و از این کشــور
درب رابر حمله روسیه حمایت کرده و جلسات متعدد ب رای محکومیت روسیه
در مجامع بین المللی برگزار می کنند ،در قالب سیاست یک بام و دو ه وا
انجام می شود.
وی ادامه داد :کودکان فلسطینی ،یمنی و افغانستانی که از سو تغذیه و از
کمبود امکانات دارویی و درمانی رنج برده و در حال تلف شدن و در معرض
خطر هستند و زیرساخت های آنان از بین رفته و مورد جنایت ق رار گرفته
اند ،چ را باید مورد بی توجهی غرب و دیگر کشورها باشند.
امام جمعه م راغه اضافه کرد :چ را در قبال افغانستان ،فلسطین و یمن
محکومیت و موضع گیری از سوی کشورهای غ ربی وجود ندار؛ زی را هرگونه
موضعگیری سیاســی و اقتصادی آنان ب رای تامین منافع خود و نه منافع
مردم است.
کمک به نیازمندان را در آستانه عید ف راموش نکنیم
امام جمعه بناب با دعوت از آحاد مردم ب رای غرس نهال در این هفته و
آبیاری و نگهداری آن از آنها خواست در روزهای آخر سال ه وای نیازمندان را
داشته باشند و از ط ریق کمیته امداد امام خمینی(ره) به یاری مستمندان
بشتابند.
حجت االســام مصطفی باقری بنابی در خطبه هــای آیین عبادی
سیاســی جمعه شهرستان بناب با عرض تب ریک اعیاد شعبانیه به ف راز و
نشــیب های تاریخ اسالم اشــاره کرد و اظهار کرد :هر وقت مردم مقاومت
کردند ،پیروزی و غلبه بر دشمنان را شاهد بودیم و هر وقت در تاریخ اسالم
بی تعهدی به ارزش های الهی در البهالی حکومت و ملت رخنه کرده ،ذلت
و شکست س راغ مسلمانان آمده است.
خطیب جمعه شهرستان بناب اذعان کرد :دولت و ملت همیشه باید از
تاریخ اسالم در ۱۴قرن گذشته تج ربه و درس عبرت بگی رند.
امام جمعه هشترود :نتیجه مذاک رات وین باید رفع تمامی
تحری مهاباشد
امام جمعه هشترود با اشاره به احتمال توافق مذاک رات وین تاکید کرد:
نباید مانند تیم مذاکره کننده دولت قبلی شــتابزده و ساده انگارانه عمل
شــود و باید تمامی جوانب بررســی شده و نتیجه توافق باید رفع تمامی
تح ریمهاباشد.
حجت االسالم حســن جعف ریان گفت ۱۴ :اسفند آغاز هفته احسان و
نیکوکاری و تشــکیل کمیته امداد به فرمان حضرت امام خمینی(ره) می
باشد که منشاء خدمات بسیاری در قبال قشرهای آسیب پذیر در کشور
بوده است.
وی افزود :خدمات کمیته امداد در حوزه های مختلف چون اشــتغال،
ســاخت مسکن ،کاهش آســیب های اجتماعی و حمایت از خانواده ها
چشمگیر اســت اما این خدمات به پشتوانه کمکهای مردمی و خیرین
می باشد.

روز شهدا؛ روزی ب رای یادآوری ایثار
مردان تاریخ ساز

ادامه از صفحه اول
بـه خانـواده های شـهدا رسـیدگی کننـد ،که ایـن کار در طول سـال های
مقاومـت و مبـارزه ادامه یافت و در سـال های  ،۱۳۵۶-۵۷دامنه وسـیع تری
پیـدا کـرد .بعد از پیروزی انقالب ،ب رای سـامان دادن بیشـتر به امور شـهدا
و خانـواده هـای آنـان ،بـا فرمـان امـام(ره) بنیـاد آغاز بـه کار کرد که بـا آغاز
جنـگ تحمیلی و بیشـتر شـدن تعداد شـهی دان ،وظیفـه و تکلیف بنیاد
شـهید سـنگین تر شد.
مسـلما خـون شـهی دان ،انقلاب و اسلام را بیمـه کـرده اسـت .خـون
شـهی دان بـرای ابـد درس مقاومـت بـه جهانیـان داده اسـت .و بـه فرموده
امـام راحـل همین ت ربت پاک شـهی دان اسـت کـه تا قیامت مزار عاشـقان،
عارفـان ،دلسـوختگان و دارالشّ ـفای آزادگان خواهـد بود.
روز بزرگداشـت شـهدا در مـاه و روزی نامگـذاری شـده که هر فـردی در
کشـور ما در حال آماده شـدن ب رای عید نوروز اسـت و آحاد جامعه در این
مـاه بـه ویژه اواخر اسـفندماه در تهیـه و تأمین نیازهای اساسـی و ضروری
زندگـی اسـت.ولی در البـهالی این جنب و جوش و شـور و عالقه ب رای آماده
شـدن آغاز سـال جدید باید یادمـان نرود که مردانی بودنـد که ب رای تحقق
آرامـش امـروز مـا از گ رانبهات ریـن و باالت رین سـرمایه خویش گذشـتند و با
حضور در جنگ تحمیلی و تحمل سـخت یها و دشـواریها در ب رابر تجاوز
و خودخواه یهای دشـمنان ایسـتادند و از مرز و بوم کشـورمان دفاع کردند.
مردانـی کـه بـا دادن خون خـود زمین ای ران را به رنگ سـرخ آغشـتند و
به دشـمنان اسلام نشـان دادند در جایی کـه آنها به اعتقـادات و ارزشهای
اسلامی ب یاحت رامـی کننـد و یا بـرای ک مرنگ ایـن ارزشهـا توطئه کنند،
حاض رند از واالت رین و شـی رینت رین سـرمایه خود یعنی جانشان بگذرند ولی
یک قدم از آرمان و اهدافشـان که در اسلام تعیین و تبیین شـده اسـت،
کوتاه نیایند.به همین دلیل نامگذاری روز بزرگداشـت شـهدا در اسـفندماه
تلنگـری بـزرگ بـرای مردم ای ران اسـت که هر سـال جدیـد را با یک بیعت
مجـدد با شـهدای انقالب اسلامی آغـاز کنند تا در شـروع هر سـال بیش
از گذشـته حافظان شایسـته ارزشهای اسلامی و نظامی و آرمانهای امام
و شـهدا باشـند و بـا تلاش مضاعـف در راسـتای ترویـج ایثار و شـهادت و
شـناخت و کسـب معرفت از آنان گامهای بسـزایی را بردارند.
منب ع:
کمیـن گل سـرخ  -تالیـف محسـن مومنی  -انتشـارات سـوره مهر -
سـال 1398
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مفاخر مذهبي

توجه به فرهنگ عمومی جامعه ،رکن تح والت فرهنگی

حضرت آیت اهلل میرزا کاظم قاروبی تبریزی
حضـرت آیـت اهلل میـرزا کاظـم
قاروبـی تبریـزی فرزنـد حـاج فـرج
اهلل از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـای
برخاسـته از تبریز در قرن چهاردهم
هجـری قمـری اسـت.
در حـدود سـال  1340ق .ب رابـر با
 1300ش .در تبریـز دیـده بـه جهان
گشـود  .از دوران کودکـی تحصیالت
در مـدارس جدیـد را آغـاز کـرد و با
اسـتعدادی سرشـار تـا کالس نهـم پیش رفـت و دانش آمـوز ممتاز
کشـور شـد .بـه تشـویق یکـی از علمـای تبریـز راه نورانـی معارف
الهـی را برگزیـد و بـه حوزه علمیه تبریز وارد گردیـد .در اندک زمانی
مقدمـات و سـطوح عالی علوم اسلامی را ف راگرفت .در حدود سـال
 1357ق .عـازم حـوزه علمیـه ته ران شـد و از محضر حضـرات آیات
میـرزا محمدعلـی شـاه آبـادی و میرزا مهـدی آشـتیانی حکمت و
عرفـان را آموخـت .در سـال  1361ق .همـراه بـا شـیخ محمدتقـی
جعفـری رهسـپار نجـف اشـرف گردیـد و بـه مـدت سـی سـال از
محضـر اسـاتید متعـددی بهـره جسـت و به مقـام شـامخ اجتهاد
در علـوم اسلامی نایل گردید .در سـال  1350ش .به ای ران اسلامی
بازگشـت و شـهر مقدس قم را به عنوان موطن خویش برگزید و در
ردیـف مجتهـدان طـراز اول و اسـتادان بزرگ حوزه علمیـه قم جای
گرفت.سـرانجام آن روحانـی وارسـته و فقیـه عالی قـدر در هجدهم
رجـب  1416ق ب رابـر بـا بیسـتم آذر 1374ش .چشـم از جهـان فرو
بسـت و بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت.پیکر پاکـش پـس از تشـییع
باشـکوه در جـوار بـارگاه ملکوتی کریمـه اهل بیت سلام اهلل علیها
در قبرسـتان ابوحسـین به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392
استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
مصرفباقیماندهنذرهایاربعین
سـؤال :هیأت هایی در آسـتانه اربعیـن به جمـع آوری نذرها (اعم
از نقـدی و غیـر نقـدی) ،اقـدام نمودند (به نیت کمک بـه موکب در
کربلای معلـی) ولی بـه دالیلی مقـداری از نذرها باقی مانده اسـت:
 )۱آیـا تبدیـل اجنـاس به نقـدی برای ذخیره سـال آینـده جایز
هست ؟
 )۲آیا نذرهای جمع آوری شـده (نقدی و غیر نقدی) برای اربعین
را مـی تـوان بـرای برپایی موکب در شهرسـتان (برای اربعین سـال
بعـد) هزینـه کـرد؟  _۳آیـا الزم اسـت پول هـای جمع آوری شـده
توسـط چنـد نفـر از اعضـای موکب به عـراق منتقل شـود و هنگام
اربعین در آنجا هزینـه گردد؟
جواب:
 )۱اجنـاس نبایـد بدون اجـازه صاحبانش تبدیل شـوند مگر این
کـه باقـی ماندن آنها تا سـال آینده ،موجب خرابی شـود کـه در این
صورت تبدیل ،اشـکال ندارد.
۲و )۳بـا توجـه بـه ظاهر ِ
نیـت اهداکننـدگان،
اربعین سـال
نذرهـای مذکـور بایـد در موکبهای
ِ
آینـده در کربلای معلی (هـر چند توسـط افراد
دیگـر ) مصرف شـود.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  20اسفند ) 1400
تشــكيل ني ــروي هواي ــي اي ـران بــا هفــت فرونــد هواپيمــا
( 1304ش)
رحلــت فقي ــه برجس ــته و عالــم مجاهــد آيــت َّ
الل «حــاج آقــا
حســين خادمــي» ( 1363ش)
خارج شدن اي ران از سازمان سنتو ( 1357ش)
متمم قانون انحصار تجارت خارجي تصويب شد1309( .ش)
فضــل اهلل زاهــدي رئي ــس نظمي ــه كل مملكت ــي از كار بركنــار و
خلــع درجــه شــد و بــه زنـدان افتــاد1309(.ش)
در جلســه فــوق العــاده مجلــس از  75نفــر نماینــده تمامــاً
بــه رئی ــس الوزرائ ــی میرزاحس ــن خــان مش ــی رالدوله اب ـراز تمایــل
نمودنــد و مؤتمــن الملــک رأی تمایــل مجل ــس را بــه شــاه اطــاع
داد (1293ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  7شعبان ) 1443
درگذشــت آیــت اهلل حــاج س ــید یوســف مدن ــی تب ریــزی ،از
اســاتید دروس خــارج حــوزه علمیــه قــم(1434ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
 11مارس ) 2022
تولد «هنري جِ ْي مز» نويسنده بزرگ امريكايي (1843م)
درگذشــت «الكس ــاندر فلمينگ» دانشمند انگليس ــي و كاشف
پن يس ــيلين (1955م)
م ــرگ «ريچــارد بي ــرد» مكتشــف و قطــب شــناس امريكاي ــي
(1957م)
انتخــاب «ميخائي ــل گورباچــف» بــه عنـوان رهبر جديــد اتحاد
جماهير شــوروي (1985م)

نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی ،رکن
اساسی و زی ربنای اصلی تحوالت فرهنگی یک جامعه
را توجه و تعهد ویژه به فرهنگ عمومی آن برشمردند.
آدینه تبریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،حضرت حجت االسالم
والمسلمین ســیدمحمدعلی آل هاشم در جلسه
شــورای فرهنگ عمومی اســتان گفتند :غفلت از
فرهنگ عمومی و عناصر بنیادین آن یک خســارت
بزرگ است که به راحتی جب ران نم یشود.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان افزودند:
بزرگترین خطــر ،بح ران بی دردی فرهنگی اســت،
درد فرهنگی توفیقی اســت که شامل هر مسئولی
نم یشود ،اگر مســئولی این درد را احساس نکند،
نم یتوانــد در عرصه فرهنگ ســازی و مبــارزه با
فرهنگهــای خانمان ســوز وارداتــی توفیق قابل

مالحظه ای داشته باشد.
امام جمعه تبریــز ادامه دادند :یکی از اتفاقات
فرهنگی ارزشمند در سال  ،۱۴۰۰تدوین و تنظیم
برش اســتانی نقشــه جامعه مهندسی فرهنگی
کشــور اســت که با فعال بودن دبیر خانه شورا و
اعضای ثابت کمیتهها جلســات بسیار ارزشمندی
را تشــکیل دادنــد و امیدواریم جزو نخســتین
اســتانهایی باشیم که این ســند نقشه فرهنگی
بومی را تقدیم م یکنیم.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان با اشاره
به اینکه به برکت انقالب اسالمی در طول ۴۰سال
گذشته نهادهای فرهنگی زیادی ایجاد شده است،
اظهار کردند :مشکل اساسی ما این است که عرصه
فرهنــگ را مانند عرصههای دیگر جدی نگرفتیم،
به تعبیر مقام معظم رهبری عرصه فرهنگ عرصه
جهاد اســت ب رای تحقق آرمانهای فرهنگ ای ران
اسالمی باید مجدانه وارد این عرصه شویم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح
کردند :در ب رابــر توپخانه فرهنگی دشــمنان که
شبانه روزی فعال است با این حجم از کار و با این
کیفیت کارهای فرهنگی نم یتوانیم ایســتادگی
کنیم و اگر غافل باشــیم با دســتان خود میدان
فرهنگی جامعه را بــه فرهنگهای مخرب تقدیم
خواهیم کرد.

تسریع در تعیین تکلیف پروندههای کمیسیون رفع تداخالت
مطالبه جدی سازمان ثبت از وزارت جهاد کشاورزی است

رییسسازمانثبتاسنادوامالککشور،گفت:تس ریع
در تعیین تکلیف پروندههای کمیسیون رفع تداخالت
مطالبه جدی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از وزارت
جهادکشاورزیوصدورسندب رایبستروح ریمرودخانههااز
اولويتهايسازمانثبتاسنادوامالككشوراست.
آدینه تب ریز به گزارش خبرگزاری می زان دکتر حسن
بابایی در شــورای قضایی استان آذربایجان شرقی اظهار
کرد :تســریع در تعیین تکلیف پروندههای کمیسیون
رفع تداخالت مطالبه جدی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور از وزارت جهاد کشاورزی و صدور سند ب رای بستر و
ح ریم رودخانهها از اولويت هاي سازمان ثبت اسناد و امالك
كشوراست.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در آخ رین
ب رنامه سفر استانی  ۲روزه به آذربایجان شرقی در شورای
قضایی این اســتان گفــت :صدور  ۹۰درصدی اســناد
کاداستریب رایعرصههایملیدراستانقابلتقدیراست.
وی با بیان اینکه موقعیت آذربایجان شرقی با برخی
از استان های کشور مخصوصاً استان های کویری متفاوت
است افزود :در همین ش رایط و طی چند ماه اخی ر ،بیش
از  ٢٠هزار قطعه مستثنیات در استان آذربایجان شرقی
برداشتوتثبیتشدهکهنشاندهندهفعالیتممتازاداره
کل ثبت اسناد و امالک این استان است.
وی گفت :یکی از سیاست های قطعی قوه قضاییه
اج رای کامل کاداستر کشاورزی است و باید ب رای تمامی

اراضی زراعی سند کاداستری صادر شود.
رئیسکلدادگستریاستانآذربایجانشرقیورئیس
شورای قضایی اســتان هم در ابتدای این جلسه گفت:
بخش عمده ای از پرونده های حقوقی و کیفری در محاکم
دولتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم به خاطر اراضی
ملی و دولتی است و علتش این است که حقوق دولت
تثبیت نشده و سند ب رای آنها صادر نگردیده است.
دکتر موسی خلیل اللهی افزود :قانون کاداستر وجود
دارد اما در سال های گذشته مورد بی اعتنایی ق رار گرفته
بود ولی در ۲سال اخیر تالش شد تا ب رای همه اراضی ملی
سندکاداستریصادرشود.
وی گفت :آزادسازی ح ریم و بستر رودخانه از سال ۹۲
در استان آذربایجان شرقی کلید زده شده بود و این روزها
که خبری در این حوزه شنیده نمی شود به دلیل کارهای
ارزشمند و موثری است که در سال های قبل در این استان
انجام شده است.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

برگزاری دوره های دانش افزایی و ت ربیت مبلغان
آذری زبان در تبریز
مدیــر آســیا و اقیانوســیه مرکــز ارتباطــات و
بی نالملــل حوزههــای علمی ــه بــا اشــاره بــه برگ ـزاری
دوره هــای دانــش افزای ــی و ت ربی ــت مبلغــان آذری زبــان،
بــا هــدف دانــش افزایــی و مهــارت افزایــی مبلغــان
دین ــی و فرهنگ ــی بی ــن الملــل خب ــر داد.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حــوزه ،حجت
االســام علــی امیرخانــی ،مدیــر آســیا و اقیانوســیه
مرکــز ارتباطــات و بی نالملــل حوزههــای علمی ــه  ،بــا
اشــاره بــه برگـزاری دوره هــای دانــش افزای ــی و ت ربی ــت
مبلغــان آذری زبــان ،بــا هــدف دانــش افزای ــی و مهــارت
افزای ــی مبلغــان دین ــی و فرهنگ ــی بی ــن الملــل خب ــر
داد.

مدیــر آســیا و اقیانوســیه مرکــز ارتباطــات و
بی نالملــل حوزههــای علمیــه ادامــه داد :مرکــز
ارتباطــات و بی ــن الملــل حــوزه هــای علمی ــه کشــور
دوره هــای دانــش افزایــی ت ربیــت مبلغــان منطقــه
قفقــاز را برگــزار مــی کنــد و ایــن دوره ،ســومین
دوره تخصصــی ایــن مرکــز بــه صــورت منطقــه ای
می باشد.
وی اضافــه ک ــرد :بــاال ب ــردن ســطح دانــش مبلغــان
آذری زبــان از مهــم ت ریــن اهـداف ایــن دوره م ــی باشــد
و ش ــرکت کننــدگان بــا موضوعــات مختلــف دین ــی و
فرهنگ ــی م ربــوط بــه رســانه هــا و م راکــز اســامی و
دین ــی ،احـزاب شــخصیت هــای شــاخص و تاثی ــر گذار
منطقــه قفقــاز آشــنا م ــی شــوند و لـذا ســعی ب ــر ایــن
خواهــد بــود کــه وضعی ــت شناس ــی دین ــی ،فرهنگ ــی
در مناطــق توســط اســاتید ب ـرای فعــاالن ایــن منطقــه
تبیین شــود.
مدیــر آســیا و اقیانوســیه مرکــز ارتباطــات و
بی نالملــل حوزههــای علمیــه ،افــزود :بــر اســاس
ت کننــدگان گروه بنــدی اتفاق
رغب ــت و فعالی ــت ش ــرک 
خواهــد افتــاد تــا ضمــن تامی ــن و تدویــن محتواهــای
دینــی ســاماندهی صــورت بگیــرد.

معرفي کتاب
دانشجويان و گروگان ها:
تاريخ شفاهي دانشجويان پيرو خط امام

شفيقه موسوي

كتاب « دانشجويان و گروگان ها:
تاريخشفاهيدانشجويانپيروخط
امام» توسط حسين جودوي،
تاليف گرديده و به همت انتشارات
«مركز اسناد انقالب اسالمي» در
سال  1392فيپا گرفته و در 547
صفحه با  2000نسخه روانه بازار
كتاب شد.
پیروزی انقالب اسالمی اگرچه
نفوذ آم ریكا را در ای ران تحلیل برد ،ولی منجر به زوال كامل قدرت و
دخالتهای آن نشد .پس از پيروزي انقالب اسالمي بقایای ع وامل آم ریكا
در درون مملكت همچنان مشغول توطئه بودند؛خصوصا روی كار آمدن
دولت موقت ،استكبار را به نفوذ در مهين عزيزمان اميدوار تر كرده بود.
افس ران سازمان سيا با استفاده از ش رایط نابسامان بعد از انقالب و درهم
ریختگی و نامشخص بودن حوزه مسئولی تها كه نتیجه طبیعی هر
انقالبی است ،سعی كردند تا با نفوذ در مناطق كلیدی و حساس انقالب
اسالمی از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن جلوگیری نمایند .النه
جاسوسی آم ریكا با ایجاد شبكههای جاسوسی و اطالعاتی در پی آن بود
تا با بح ران آف رینی ،تضعیف نیروهای اصیل انقالب و جایگاه و شخصیت
حضرت امام (ره) و همچنین ایجاد گسست و شكاف میان رهبری و
نسل جوان ،فعالت رین و انقالب یت رین نیروی اجتماع را از رهبری دور كند
تا بتواند با تاثیر بر آنها و نفوذ در ارتش ،حرکت انقالبی مردم ای ران را
آسی بپذیر نماید .از طرفی سفارت آم ریكا مسئول انح راف افكار عمومی
از خط رات شیطان بزرگ در ای ران نیز بود .به همین دالیل مسئولین
سفارت آم ریكا در پی آن بودند تا با برق راری ارتباط با مسئولین دولت
موقت راه رسیدن به اهدافشان را تسهیل كنند .تساهل دولت بازرگان در
برخوردباحركتهایتجزیهطلبان هداخلیوعدماتخاذمواضعانقالبیدر
مقابل استكبار جهانی ،دانشجویان مسلمان را بر آن داشت تا با حركتی
انقالبی اعت راض خود را به عملكرد دولت موقت نشان دهند.
بعد از کودتای  28مرداد  ،1332رژیم شاه که توانسته بود با کمک
اربابان بر اریکه قدرت بازگردد ،درصدد برآمد تا پایههای حکومت خود
را تثبیت کند ،اما غافل از این که مردم در اولین فرصت ،خشم و
انزجار خویش را نشان خواهند داد .چند ماه بعد از كودتا ،نیکسون،
معاون رییس جمهور آم ریکا ،راهی ای ران شد تا نتیجه سرمایه گذاری
 21میلیون دالری سازمان جاسوسی سیا را که در راه کودتا و س رنگونی
دولت مصدق هزینه کرده بود ،از نزدیک مشاهده کند .در اعت راض به
انشگاه ته ران ،تظاه رات پرشوری علیه رژیم کودتا
این سف ر ،دانشجویان د 
ب رپا کردند که این اعت راضات در روز پانزدهم آذر ،به خارج از دانشگاه
کشیده شد .اين تظاه رات از چنان اهميتي برخوردار بود كه حضرت
امام خميني (ره) از آن به عنوان «انقالب دوم» و از جوانان آن روز به
«دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» ياد كردند« .دانشجویان مسلمان
پیرو خط امام» با تسخیر النه جاسوسی آم ریکا ،امت و امام امت خود
را از دست نی رنگ های استعمارگر جهان خوار رهایی دادند و حادثه ای
آف ريدند که خمینی کبیر آن را بزرگتر از انقالب اسالمی دانست.
يكي از راههايي كه با استفاده از آن مي توان به حقيقت يك واقعه
نزديك تر شد ،گفتگوي مستقيم با معاص ران آن واقعه است .در حقيقت
تاريخ شفاهي عليرغم تمامي نقاط ضعف ،مخاطب را بطور مستقيم با
اف رادي كه خود در آن واقعه تاريخي حضور داشتند م رتبط مي سازد .اثر
حاضر نيز با بهره گيري از سبک تاریخ شفاهی و به زبانی ساده ،نسل
جوان را با چ رایی و چگونگی شکل گیری تسخیر النه جاسوسی آم ریکا
توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام آشنا مي كند.
مجموعه حاضر شامل مصاحب هها با چندین تن از دانشجویان پیرو
خط امام است كه هر یك با رجوع به حافظ ه خود و ف راخوار پرسشهایی
كه از آنها شده است ،به بازگویی حوادث النه جاسوسي آمريكا و حال
و ه وای آن روزها پرداختهاند .علت تسخیر النه جاسوسی به دست
دانشجویان ،تركیب دانشگاههای شركتكننده در این واقعه و نحوه
تعامل آنها با همدیگ ر ،برخورد مسئوالن نظام با دانشجویان و حوادث تلخ
و شی رینی كه در درون النه جاسوسی م یگذشت در مصاحبه با آنها
روشن شده است .مطلب بسیار مهم دیگری كه در خالل مصاحب هها
به آن اشاره شده طرز عملكرد و موضعگیری برخی از اشخاص است كه
اتفاقا بعد از اتمام ج ریان گروگانگیری در مسئولی تهای مختلف نظام
اسالمی بودند و در نحوه انتشار اسناد الن ه جاسوسی دست داشتند.
تسخير النه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام ،از آن دسته
حوادثي است كه عليرغم حجم گسترده مطالب ،مصاحبه ها و كتاب
هاي ف راوان منتشرشده ،همچنان اين قابليت را دارد كه بيشتر از پيش
پرده از زواياي مختلف و پيچيده آن برداشته شود .گفتگو با معصومه
ابتكار ،عزت اهلل ضرغامي ،محمد موسوي خوئيني ها ،فروز رجايي ف ر،
حسين شيخ االسالم ،محمد هاشم پور يزدان پرست و  ...هر محققي را
مجاب مي كند كه كتاب دانشجويان وگروگانها را مطالعه نمايد.
برخي از عناوين گفتگوهاي صورت گرفته در اين كتاب به شرح ذيل
مي باشد:
 اختالف نظر در النه طبيعي بود /معصومه ابتكار گفتم صالح نيست ازامام اجازه بگي ريد /محمد موسوي خوئيني ها نهضت آزادي و منتظري مخالف تسخير النه جاسوسي بودند/عب دالحسينروحاالميني
 مانع ق رائت بيانيه هاي حزب جمهوري اسالمي مي شدند /عزتاهلل ضرغامي

صحيفه نور امام خميني (ره)
سخنان امام خمینی در باره ایثار و شهادت
یکی از فرق های مکتب اسالم ،مکتب توحید ،با مکتب های
انح رافی ،مکتب های الحادی ،این اســت که رجال این مکتب،
نت
شــهادت را ب رای خودشان فوز عظیم م یدانند :یَا ل َی َتنِی ُک ُ
َم َع ُهم َف َأ ُفو َز َفوزا ً عظیماً .از شهادت استقبال م یکنند ،چون قائل
هســتند به اینکه ،ما بعد این عالم طبیعت ،عالم های باالتر و
نورانی تر از این عالم است .مؤمن در این عالم در زندان است ،و
بعد از شهادت از زندان بیرون م یرود .این یکی از فرق هایی است
که بین مکتب ما ،مکتب توحید ،با سایر مکتب هاست .جوانهای
ما شــهادت را طالبند .علمای متعهد ما ب رای شهادت پیشقدم
م یشوند .آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا ،آنها باید
بترسند از موت؛ آنها از شهادت باید بترسند .ما و شاگردان مکتب
توحید از شهادت نم یه راسیم؛ نم یترسی م( .صحیفه امام ،ج،۷
ص)۱۸۲
 شهادت در راه خداوند زندگی افتخارآمیز ابدی و چ راغ هدایتب رای ملتهاست .ملتهای مسلمان باید از فداکاری مجاهدین ما در
راه استقالل و آزادی و اهداف مقدسه اسالم بزرگ الگو بگی رند؛ و
با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشکنند( .صحیفه
امام ،ج  ،۱۰ص)۴۲۰
شــهادت عزتِ ابدی است ،حیات ابدی است( .ج صحیفه
ْ
امام ،۷ ،ص )۲۴۱
 من شهادت در راه حق و اهداف الهی را افتخار جاودانی میدانم( .صحیفه امام ،ج  ،۵ص)۷۸
 شهادت فوز عظیم است( .صحیفه امام ،ج  ،۷ص )۱۹۰شماکه ب رای اسالم بپاخاسته اید و جان و مال نثار می کنید ،در صف
شهدای ک ربال هستید؛ چ را که پیرو مکتب آنانید( .صحیفه امام،
ج  ،۴ص - )۱۵۵من به جوانان عزیز و غیوری که جان خود را نثار
راه دوست کرده اند ،حسرت می برم( .صحیفه امام ،ج  ،۵ص)۷۸
 این مطلب ب رای خداست و ما هم از خدا هستیم؛ إن َّا َّلل ِ ،وبه سوی او هم می رویم( .صحیفه امام ، ،ج،۱۰ص)۱۰
 من به جوانان عزیز و غیوری که جان خود را نثار راه دوست کرده اند ،حسرت می برم( .صحیفه امام ،ج  ،۵ص)۷۸

جاذبه هاي گردشگري
پل پنج چشمه بناب

در نزدیک ــی شــهر بنــاب رودخانــه ای ق ـرار دارد کــه از بلنـدای کــوه
ســهند سرچشــمه گرفتــه و بــا عب ــور از چنــد روســتا در نزدیک ــی بناب
در نهایــت بــه دریاچــه ارومی ــه م ــی ریــزد .ایــن رودخانــه کــه صوف ــی
نامی ــده م ــی شــود تق ریب ــا جــزو رودخانــه هــای دائم ــی منطقــه بنــاب
محس ــوب م ــی شــود .در جنــوب شــهر بنــاب و ب ــر ف ـراز ایــن رودخانــه
پل ــی زیب ــا و آج ــری ق ـرار دارد کــه چندیــن ســده اســت کــه محــل
عب ــور و م ــرور اســت.
پــل پنــج چشــمه بنــاب کــه مــردم محلــی آن را بــش گوزلــی
کورپ ــی م ینامنــد ،از پلهــای تاریخ ــی اســتان آذربایجــان ش ــرقی ب ـه
شــمار مــیرود و قدمــت آن بــه دوره صفویــه بازم یگــردد .ایــن پــل
در فاصل ـ ه  ۶۰۰مت ــری ضلــع ش ــرقی بنــاب ،در روســتای ســور و روی
رودخان ـ ه صوف ــی ق ـرار گرفتــه اســت.
ایــن پــل کــه در بنــاب بــه «بــش گوزل ــی کورپ ــی» شــهره اســت بــه
علــت داشــتن پنــج دهنــه در پایــه پــل ،بــه پــل پنــج چشــمه شــهره
اســت .طــول پــل  50مت ــر و ع ــرض آن  8.5مت ــر اســت و بیشــت رین
ارتفــاع آن از ســطح رودخانــه بــه  5.8مت ــر م ــی رســد .بــه ســان اغلــب
پــل هــای ایــن منطقــه ایــن پــل نی ــز از جن ــس ســنگ و آج ــر اســت
و مــات آن ســاروج اســت .رنــگ س ــرخ آجرهــای پــل هالــه ای از رنــگ
س ــرخ را در س راس ــر پــل ایجــاد ک ــرده اســت .پنــج دهنــه پــل کــه
بــه اصطــاح معمــاری طــاق هــای جناغ ــی هس ــتند نــه تنهــا س ــبب
س ــبک شــدن و مقاومــت بیشــتر پــل میشــده اســت ،بلکــه در مواقــع
پرآب ــی رودخانــه و س ــیالب س ــبب جلوگی ــری از شکس ــتن پل می شــد.
هی ــچ ســندی مبن ــی ب ــر نــام ســازنده ایــن پــل نیز در دســت نیس ــت.
در تاریــخ  ۲۵اســفند ســال  ،۱۳۷۹ایــن پــل بــا شــمارهی ۳۰۸۷
بهعنـوان یک ــی از جاهــای دیدن ــی بنــاب در فهرســت آثــار مل ــی ای ـران
بــه ثب ــت رس ــید.

منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

