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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ارتحال استاد فاطمی نیا را تسلیت گفتند.
متن پیام بشرح زیر است؛
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

َی یَْوِم الِْقَیاَمِه َها َشْی ٌء إِل إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْسَلِم ثُلَْمٌه َل یَُسدُّ
ارتحـال عالـم ربّانـی مرحـوم حضـرت اسـتاد سـید عبـداهلل فاطمی نیـا از وعـاظ قدیمـی و اسـتادان برجسـته دین و 

اخـلق موجـب تأسـف و تأثـر فـراوان گردید.
آن شـخصیت علمـی از علمـای برجسـته عرفان نظری، مورخ اسـلمی و کتاب شـناس بـود که با تلشـهای مجاهدانه 
سـال های متمـادی در امـر خطابـه و منبـر بـه تعلیم و تبیین معـارف اهل بیـت )علیهم السـلم( پرداخت و شـاگردان 

بسـیاری تربیت کرد.
ایـن عالـم پـاک نهـاد از شـاگردان حضرات آیـات؛ علمه طباطبایـی، آیـت اهلل بهجت، آیـت اهلل بهاءالدینـی و  آیت اهلل 

محمدتقـی آملـی بـود کـه فقدان شـان ضایعـه ای تلخ و خسـرانی جبـران ناپذیر بـرای جامعـه دینی و ایمانی اسـت.
اینجانـب درگذشـت اسـتاد فاطمـی نیـا را بـه محضـر رهبـر معظم انقـلب اسـلمی حضرت آیـت اهلل العظمـی امام 
خامنـه ای عزیـز )مدظلـه العالـی(، حـوزه هـای علمیـه، مراجـع عظام تقلیـد، طـلب و روحانیون سراسـر کشـور، اهالی 
محتـرم شـهر تبریـز و خطـه آذربایجـان، بالخـص به فرزنـدان و بازمانـدگان گرامـی و ارادتمندان ایشـان تسـلیت عرض 
نمـوده و بـرای روح بلنـد آن فقیـد سـعید رحمت واسـعه الهی و حشـر با اولیـاء اهلل و ائمه معصومین و بـرای بازماندگان 

صبـر و اجـر جزیـل از درگاه خداونـد متعال مسـئلت مـی نمایم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

و امام جمعه تبریز

رهبر انقلب اسـلمی در پیامی درگذشت عالِم 
واعـِظ درس آمـوز، جنـاب حجت السـلم آقـای 
حاج سـّید عبـداهلل فاطمی نیـا رضوان اهلل علیه 

را تسـلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشـت عالـِم واعـِظ درس آمـوز، جنـاب 
عبـداهلل  سـّید  حـاج  آقـای  حجت السـلم 
خانـدان  بـه  را  رضوان اهلل علیـه  فاطمی نیـا 
گرامـی و همـه ی صاحبـان عـزا و ارادتمنـدان 
و مسـتفیدان ایشـان تسـلیت عـرض میکنم. 
لحـن  و  جـذاب  بیـان  و  گسـترده  اطلعـات 
شـیرین ایـن عالـم محتـرم، منبعی پـر فیض 
بـرای جمـع زیـادی از جوانـان و راهجویان بود 
و فقـدان آن مایـه ی تاسـف و انـدوه اسـت. از 
خداونـد متعـال مسـئلت میکنـم کـه رحمت 
و غفـران خـود را شـامل حال ایشـان فرماید و 

پـاداش وافـر بـه ایشـان عنایـت کنـد.

سّید علی خامنه ای
۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

خبرنگار آدینه تبریز: 
خطیـب جمعـه موقت تبریز گفت: دشـمن سـعی دارد مردم 
را مقابـل روحانیـت قـرار دهـد که این خیـال را به گـور خواهند 
بـرد زیـرا روحانیـت در مکتب بزرگـی تربیت یافته اند و همیشـه 

در کنار مردم هسـتند.
 حجت السـلم احمـد مطهری اصـل، در خطبه هـای عبـادی 
و سیاسـی نمـاز جمعـه تبریز کـه در جمـع باشـکوه نمازگزاران 
مصـلی اعظـم امام خمینی)ره( تبریز برگزار شـد، اظهار داشـت: 
رهبـر معظـم انقـلب در هفتـه گذشـته دو دیـدار بـا معلمان و 
کارگـران داشـتند که در بیانتشـان دیدیم که چگونه شـخصیت 
اول مملکـت بـه ایـن دیـدار افتخار کردنـد که ایـن اهمیت این 

دو شـغل را نشـان می دهد. 
وی بـا اشـاره بـه بخشـی از بیانـات رهبـر انقـلب مبنـی بر 
اینکـه معلمـان و آمـوزش پـرورش دقـت کننـد که چنـد درس 
اضافـی اسـت و لزومی نـدارد و فقط وقت دانش آمـوز را می گیرد، 
گفـت: هر قسـمتی کـه می خواهـد اصلحی در سیسـتم خود 
انجـام دهـد باید خودشـان در سـریع ترین زمان وارد عمل شـده 
و آن را انجـام دهنـد و آمـوزش پرورش باید به اتفاق هم اندیشـان 

خـود ایـن اصلحیـه و تذکر رهبری را سـریع انجـام دهد. 
خطیـب جمعـه موقت تبریز بـه تذکر دیگر رهبـری را هم در 
ایـن مـورد اشـاره قـرار داد و گفت: ایشـان فرمودند کـه رتبه های 
بـالی کنکـور معلـم شـوند ولـی متاسـفانه با تمـام احتـرام به 
همـه معلمـان گاهـا دیده می شـود کـه رتبه های پاییـن به این 

می آیند.  سـمت 
وی بـا بیـان اینکـه در اسـتان آذربایجان شـرقی بـه تذکـر 
رهبـری عمـل کرده اند، توضیـح داد: در حال حاضر در دانشـگاه 
فرهنگیـان اسـتان دختر خانمـی داریم که با رتبه ۱۵۰ کشـوری 

در حـال تحصیـل در دانشـگاه فرهنگیان اسـت. 
مطهری اصـل، بـه بیانات رهبـر انقلب بـا کارگران اشـاره کرد 
و گفـت: امنیت شـغلی بخش مـورد تاکید بیانات رهبری اسـت 
کـه بـا جلوگیـری از قاچـاق و همچنیـن اسـتفاده از تولیـدات 

داخلی میسـر می شـود. 
وی ادامه داد: مردم ایران علقه به اسـتفاده از وسـایل سـاخت 

ایـران دارند ولـی با کیفیت.
اول  نفـر  ببینیـم  اینکـه  کـرد:  تصریـح  اصـل  مطهـری 
مملکـت پشـت کارفرمـا و  کارگـران بایسـتد و از آنهـا حمایت 
کنـد ولـی در مقابـل جنـس بنجـول و بی کیفیـت به دسـت 
مـردم برسـد، یـک توهیـن به مـردم اسـت چراکـه دیدید که 
رهبـر انقـلب مابین صحبت هایشـان بـه صراحـت گفتند که 
خودروسـازان از ایـن حـرف من سوءاسـتفاده نکننـد و به فکر 

باشـند.  کیفیت 
وی در ادامـه بـه هفتـه سـلمت اشـاره کـرد و گفـت: عافیت 
برتـر سـلمت اسـت کـه معنـای مختلفـی دارد ولـی هـر نـوع 

خطیب جمعه موقت تبریز:

تولیدکنندگان داخلی 
کیفیت کاال ها را باال ببرند

پیام تسلیت در پی درگذشت 

حجت االسالم سّید عبداهلل فاطمی نیا؛

اطالعات گسترده، بیان 
جذاب و لحن شیرین این 

عالم منبعی پر فیض 
برای جوانان بود

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

ــا،  ــوس کرون ــاری منح ــدد بیم ــیوع مج ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــی فقیــه در اســتان و امــام  طبــق دســتور نماینــده محتــرم ول
جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجــت  االســام و المســلمین 
ســید محمدعلــی  آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و جلوگیری 
ــز  ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت از شــیوع بیمــاری منحــوس کرون
ــلع  ــا اط ــد و ت ــد ش ــر خواه ــازی منتش ــای مج ــط در فض فق
ــازی  ــای مج ــریه در فض ــا،  نش ــاع کرون ــودی اوض ــوی و بهب ثان
ــرار ــرم ق ــدگان محت ــت خوانن ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن  ب

 خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی، سیاسی
آدینه تبریز

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

در پی ارتحال استاد سید عبداهلل  فاطمی نیا

ادامه در صفحه2
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ادامه از صفحه اول

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

افتتاح طرح فرهنگی، ورزشی و گردشگری در تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در 
استان، معاون قضایی دادستان کشور و استاندار آذربایجان شرقی

دیدار مدیرعامل و جمعی از کارکنان اداره هالل احمر آذربایجان شرقی با نماینده 
ولی فقیه در استان به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس هالل احمر در ایران

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با معلم و جانباز 
70 درصد غالمرضا نوروزپور به مناسبت هفته معلم

اولین شورای اداری آذربایجان شرقی در سال 1401 با حضور و سخنرانی نماینده 
ولی فقیه در استان  ،  وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و استاندار آذربایجان شرقی 

در سالن جمهوری اسالمی استانداری آذربایجان شرقی

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با  خانواده 
معلم شهید آذرآبادی حق به مناسبت هفته معلم

رزمایش جهادگران بسیج سازندگی سپاه عاشورا با حضور نماینده ولی فقیه در 
استان و استاندار آذربایجان شرقی

به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب بازدید نماینده ولی فقیه 
درآذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از مرکز اسناد شمالغرب کشور

دیدار امیر صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات سازمان برنامه ریزی و بودجه استانداری

دیدار مدیر کل و جمعی از معاونان، کارکنان و معلمان آموزش و پرورش 
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷ شهید 
سالمت تقدیم کرده است

تولیدکنندگان داخلی کیفیت 
کاال ها را باال ببرند

فرازی از وصیت نامه شهدا

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــاز  ــور در نم ــن حض ــز ضم تبری
بعنــوان  هفتــه  ایــن  جمعــه 
ــه هــای  ــش از خطب ســخنران پی
نمــاز جمعــه مصلــی اعظــم تبریز 

ــت . ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ب
 دکتــر بهمــن نقــی پــور ضمن 
حضــور در میــز خدمــت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز و رســیدگی 

بــه مشــکلت مــردم ، ســخنران پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه بــود.
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســخنرانی خــود ب
اهمیــت موضــوع ســلمت گفــت: از هفدهم اردیبهشــت ماه تا بیســت و ســوم 

اردیبهشــت هفته ســلمت اســت.
ــی را دارد و  ــی بشــر نقــش اساســی و مهم وی ادامــه داد: ســلمت در زندگ

بزرگتریــن نعمــت در زندگــی بشــر امنیــت و ســلمتی اســت.
وی افــزود : بــرای ایجــاد ســلمتی جامعــه وجــود گــروه خــاص ، قشــر خاص 
و یــک نهــاد کافــی نیســت و همــه اقشــار ، ارگانهــا، ســازمانها و ادارات بایــد در 
راســتای ســلمتی جامعــه و مــردم دانشــگاه علــوم پزشــکی را همراهــی کنند.

دکتــر نقــی پــور ادامــه داد: نبایــد همــت مــردم را فرامــوش کرد چه بســا در 
موفقیــت وپیــروزی دوران دفــاع مقــدس نیز مردم همیشــه پــای کار بودند باید 

دانســت کــه نقــش مردم در ســلمتی جامعه بیشــتر اســت .
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه ســلمت یــک حــوزه علمــی و بســیار گســترده 
اســت افــزود: پیشــگیری همیشــه بهتــر از درمــان اســت و اگــر در پیشــگیری 
زمــان و هزینــه را صــرف کنیــم در هزینــه هــای درمانــی و ســلمتی جامعه نیز 

صرفــه جویــی کــرده ایــم .
وی گفــت: یک از شــاخصهای اصلی ســلمتی تغذیــه ســالم از دوران کودکی 
و جوانــی اســت بطوریکــه در دیــن مقــدس اســلم نیز بــه روزی حــلل و تغذیه 

ســالم اشــاره شــده اســت و تغذیه ســالم بایــد در جامعه گســترش یابد.
وی در خصــوص ورزش یکــی دیکــر از شــاخصهای ســلمتی افــراد جامعــه 
افــزود: بــا ورزش و تحــرک امیدواریــم تمامــی افــراد جامعــه  تنی ســالم در بدنی 

ســالم داشــته باشند.
دکتــر نقــی پــور بــا اشــاره بــه حفــظ محیــط زیســت وداشــتن آب هــوای 
ســالم و محیطــی سرســبز گفــت : بایــد همــواره و همــه آحــاد جامعــه بــرای 
ســلمتی محیــط زیســت بکوشــیم و از آلــوده کــردن بــا هــر نوع پســماندها و 
مصــرف دخانیــات کــه بــه محیــط زیســت آســیب می رســانند پرهیــز کنیم 

و از حافظــان و حامیــان محیــط زیســت باشــیم .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن قدمهــا در تغییــر نگــرش مــردم 
آمــوزش اســت گفــت: مقوله آمــوزش را باید ســرلوحه همــه فعالیتها بخصوص 
از دوران کودکــی و از مــدارس و ســایر مراجــع آموزشــی آغــاز کــرد حتــی آموزش 
بــرای مــادران بــاردار قبل و بعــد از بدنیــا آوردن فرزندانشــان لزم و ضروری اســت.

دکتــر نقــی پــور گفــت: بــا تــلش همــکاران بهداشــتی آمــوزش و یادگیــری 
مــادران آمــار مــرگ و میــر نــوزادان و مــادران در کشــورمان کاهــش یافتــه و مــا 

در کاهــش آمارهــای مــرگ و میــر همیشــه در رده هــای نخســت هســتیم.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز اظهــار کــرد: در حفظ ســلمتی مردم 
همــکاری همــه ارگانهــای جامعــه بــا همدیگــر ضــروری اســت و باید همــکاران 
بهداشــتی ودرمانــی را در امــر مهــم حفــظ ســلمتی افــراد جامعه بــا همگرایی 

، همفکــری و ایثــار یــاری کرد.
ــا نشــان داد کــه  ــان در دوران کرون ــار کادر درم ــدرت عشــق و ایث ــزود: ق وی اف
پزشــکان و پرســتاران چگونــه بــه یاری بیمــاران شــتافتند و از دیدن خانــواده خود 
محــروم شــدند تــا از بیمــاران پرســتاری کننــد ودر این راه بعضــی از همــکاران ما 
جــان عزیزشــان را از دســت دادنــد و مــا در این راه ۱7 شــهید مدافع ســلمت داریم 
کــه بعضــی از ایــن افــراد در لیســت شــهداء ثبــت شــده اند و مــدارک بعضــی از 
ایــن شــهداء در حــال گذرانــدن مراحــل قانونــی اســت و در امــر واکسیناســیون 

علیــه بیمــاری کرونــا نیــز جــزو رتبه هــای اول در کشــور هســتیم.
وی در خاتمــه ســخنان خــود از زحمــات امــام جمعــه محتــرم تبریز ،ســتاد 
نمازجمعــه تبریــز، اســتانداری، فرمانداری،روســای ادارات، نهادهــا، ســازمان هــا و 
شــهرداری و فرماندهــان و پرســتل نیــروی انتظامــی، ســپاه، ارتش و بســیج که 
در دوران کرونــا و واکسیناســیون مــا را در امــر کنتــرل و مدیریت بیمــاری کرونا 

همــکاران بهداشــتی و درمانــی را یــاری کردنــد تقدیــر و تشــکر کرد.

سـلمتی بـه عنوان ظاهـری و داخلـی به معنـای عافیت 
است.

خطیـب جمعـه موقـت تبریـز ادامـه داد: الحمـداهلل از 
جنـگ کرونـا بـا وحـدت همگانـی بـه عافیت رسـیدیم؛ 
یادمـان نمـی رود کـه همـه از کـودک و بـزرگ چگونـه 
پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت کردنـد و بـا مراعـات 
مـردم توانسـتیم تـا شـادی در دل دشـمن را کـه فقـط 
می خواسـتند تـا آمـار مرگ در ایـران به چندیـن هزار نفر 

برسـد، بـه ناکامی بکشـانیم. 
اعـلم مناسـبت های هفتـه گفـت:  مطهری اصـل در 
۱۵ شـوال سـوم هجـری قمـری شـهادت مجاهـد بزرگوار 
حضرت حمزه، سیدالشهداسـت که شـهدای هشـت سال 
دفـاع مقـدس همگـی حمـزه وار پیـش رفتنـد و در زمان 
فعلـی مدافعـان حرم و در راس آنها سـردار سـلیمانی که 
سیدالشـهدای انقـلب اسـلمی اسـت، حمزه هـای انقلب 

اسـلمی هستند. 
وی ادامـه داد: در سـال ۱27۰ هجـری شمسـی، لغـو 
امتیـاز تنباکـو توسـط مرجع عالی قـدر میرزای شـیرازی 
اسـت کـه هم این قانـون را لغو کرد و هم دیکتاتور را سـر 

جایش نشـاند. 
مطهـری اصل،بـا تاکیـد بـر اینکـه بالتریـن هجمـه 
دشـمن بـه یک گـروه مربـوط بـه روحانیت اسـت، گفت: 
در طـول تاریـخ بـا ارتبـاط مـردم و روحانیت این اجـازه به 
اسـتعمارگران داده نشـده اسـت کـه آنهـا کاری کننـد و 
دشـمن بـه خوبـی می دانـد که تـا مادامی که ایـن پیوند 

ناگسسـتنی اسـت، هیـچ کاری نمی تواننـد بکننـد. 
مقابـل  را  مـردم  اول  دارد  سـعی  دشـمن  افـزود:  وی 
روحانیـت قـرار دهـد و در ثانـی کاری کننـد تـا روحانیت 
عصبانی شـوند و در مقابل مردم بایسـتند که این خیال 
را بـه گـور خواهنـد بـرد زیـرا روحانیـت در مکتـب بزرگی 

تربیـت یافته انـد و همیشـه در کنـار مـردم هسـتند. 
امـام جمعه موقت تبریز یادآور شـد: روحانیت شـهدای 
محـراب، شـهید بهشـتی، مطهری و هـزاران شـهید دفاع 

مقـدس و مدافعان حرم را داده اسـت. 
وی اذعـان داشـت: روحانیـت در کنـار مردم اسـت و در 

شـادی و  غـم مـردم در کنـار آنها بـوده و خواهـد بود. 
وی بـا تشـکر از روحانیون متخصص، عالـم و جوان که 
بـه علـم روز آگاه هسـتند و در فضای مجازی به شـبهات 
پاسـخ می دهنـد، گفت: آنهـا کاری می کنند کـه هر کدام 

تیری بر قلب دشـمن اسـت.
خطیـب  موقـت نمـاز جمعـه تبریز در بخـش دیگری 
از  خطبه هـا بـا اشـاره بـه سـوره یوسـف مبنی بـر اینکه 
حضـرت یوسـف در سـن جوانی بـرای حفظ عفـت خود 
بـه زنـدان هم می رود، گفـت: پیامبر اکـرم )ص( فرموده اند 
کـه اهـل تقـوا تـوام بـا صبـر بـه جمـع محسـنین وارد 

می شـود. 
وی افـزود: مقام احسـان و محسـنین یک مقـام بزرگی 
اسـت و هـر کسـی گه حـد الهـی را رعایت کنـد و صبور 

باشـد، به ایـن مقام می رسـد. 
مطهری اصـل، بـا اشـاره بـر اینکـه ۱۵ شـوال سـالگرد 
حضـرت عبدالعظیـم در شـهر ری اسـت، گفـت: از ایـن 
حضـرت روایـت اسـت که امـام رئوف بـر او سـفارش هایی 
کـرده اسـت که یکـی از آنها پرهیـز از دروغ و حفظ امانت 
اسـت زیـرا دروغ خانواده و جامعـه را نابود می کند، خیانت 
در امانـت هـم فسـاد ایجـاد می کنـد چراکـه بـرای مثال 
اگـر یک مسـوول نداند کـه میزی که در اختیـار دارد یک 

امانـت اسـت، نباید از او انتظار درسـت کاری داشـت. 
وی ادامـه داد: معیـار درسـت بودن یک انسـان نمـاز و روزه 
زیاد نیسـت بلکه باید نگاه کرد که او راسـت می گوید؟ امانت 

را صحیح و سـلمت به دسـت صاحب امانت می رسـاند؟ 
خطیـب جمعه موقت تبریـز بیان داشـت: گاها نماز و 
روزه بـر حسـب عـادت و یا ریاکاری اسـت ولـی اگر فردی 
حـرف راسـت می گویـد و خیانـت در امانت نمی کنـد، او 

آدم درسـتی است. 
وی ادامـه داد:سـفارش امامـان اسـت کـه بـه یـاران 
مـن بگوییـد تا کم حـرف بزننـد و راسـت بگویند، این 
روزهـا ما گرفتار این سـم بزرگ هسـتیم که هر کسـی 
بـدون تخصـص در هـر زمینـه ای حـرف می زننـد کـه 
نمونـه آن تولیـد محتواهـای زرد فضـای مجازی اسـت 
کـه بـدون هیـچ تخصصـی در حـال انتشـار و پخـش 

آن هسـتیم.
مطهری اصل خاطرنشـان کرد: سـفارش دیگر امامان به 
رفـت و آمـد اسـت و تاکیـد کرده انـد کـه توجـه ویـژه به 
صلـه ارحـام کنیـد؛ شـاید الن همـه گرفتاری هایـی دارند 
و وقـت رفـت و آمـد نیسـت ولی با تلفـن یا یک پیـام از 

هم خبـر بگیریم.
وی اضافـه کـرد: سـفارش دیگر دوری از تهمـت زدن به 

یکدیگـر و پرهیـز از آبروریزی مردم اسـت.

میزخدمت دانشگاه علوم پزشکی ، هالل احمر،  
بیمه سالمت ،مدیریت بحران استانداری ، 

مسکن و شهرسازی، اداره کار ورفاه اجتماعی ، 
بانک مسکن ،آموزش فنی وحرفه ای وشرکت 
گاز استان در پیش از خطبه های نماز جمعه 

در مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبریز
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چالش های هالل احمر 
آذربایجان شرقی

خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

رئیــس جمعیــت هــلل احمــر 
آذربایجان شــرقی، گفــت: ۳۰ پایــگاه 
ــود دارد  ــتان وج ــاده ای در اس ــداد ج ام
کــه اعضــای هــلل احمــر بــا چالــش 
منابــع انســانی و کمتریــن دریافتی در 

ــتند. ــانی هس ــال خدمت رس ح
ــخنرانی  ــم در س ــد منج دکترحمی
پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و 
سیاســی جمعــه تبریــز که بــا حضور 
باشــکوه نمازگــزاران در مصــلی اعظــم امــام خمینــی )ره( تبریــز برگــزار شــد، اظهــار 
ــا  ــی ب ــذارد ول ــر می گ ــرن از تشــکیل هــلل احم ــم ق ــک و نی ــش از ی داشــت: بی
نــگاه اجمالــی می تــوان ایــن روحیــه اصــل و بنیــادی هــلل احمــر را در اصــل اســلم 
ــی در وجــود مســلمانان وجــود دارد.  ــه بشردوســتی و هم نوع ــم کــه روحی می بینی
ــرد  ــه کار می گی ــوان دارد را ب ــر آنچــه در ت ــر ه ــلل احم ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
تــا مــردم شــاد و ســالم باشــند، گفــت: هــر جایــی کــه مشــکلی باشــد بــا فعالیــت 

ــیده ایم.  ــاری رس ــه ی ــر ب ــرادران هــلل احم ــران و ب ــدادی خواه ام
رئیــس جمعیــت هــلل احمــر اســتان یــادآور شــد: ۳۰ پایــگاه امــداد جــاده ای در 
ــع انســانی و  ــا وجــود چالــش مناب ــر ب اســتان وجــود دارد کــه اعضــای هــلل احم

ــی در حــال خدمت رســانی هســتند.  ــن دریافت کمتری
وی بــا اشــاره بــر اینکــه در حــوزه امــداد هوایــی زلزلــه ســیل جــاده ای و غیــره نــه 
تنهــا خللــی در ماموریــت خــود نداریــم بلکه همیشــه به عنــوان یک بــرادر کوچکتر 
و بی ادعــا در کنــار امدادگــران هســتند، گفــت: در حــوزه معاونــت درمــان در حــوزه 
توانبخشــی،  بازتوانــی، فیزیوتراپــی، درمــان، پروتــز نیز فعالیــت گســترده دارد و حتی 

اولیــن بیمارســتان ســیار دندانپزشــکی اخیــرا افتتاح شــد. 
منجــم گفــت: معاونــت جوانــان مــا درگاه ورودی جمعیت عضوگیری خــود را پیش 
ــدارس و  ــگاه و حوزه،م ــانی در دانش ــاد خدمت رس ــد و در ابع ــام می ده ــش انج از پی

غیــره فعالیــت انجــام می دهــد. 
ــر اینکــه هــلل احمــر در بیــن نیازمنــدان و توان خواهــان اعتمــاد  وی بــا تاکیــد ب
عمومــی را کســب کــرده اســت، گفــت: مــا متوســل بــه مــردم بــوده و عصــاره ملــت 
هســتیم. صلیــب ســرخ جهانــی بســیج بین الملــل در عرصه خدمت رســانی اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: در مــاه مبــارک رمضــان ۱۹ میلیارد تومان بســته معیشــتی 
بــه دســت مــردم رســانده ایم همچنیــن طرح هــای تســهیل گری ایجــاد کرده ایــم و 

ســعی داریــم تــا پلــی بــرای توان خواهــان و نیازمنــدان بــا توانمندان باشــیم. 
ــار  ــه دچ ــد از زلزل ــر بع ــلل احم ــت ه ــدادی جمعی ــاوگان ام ــد: ن ــادآور ش وی ی
فرســودگی و اســتهلک شــد ولــی اکنــون بــا همــت مــردم و اعضــای هــلل احمــر و 
نــگاه پدرانــه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان توانســتیم نــاوگان حمــل و نقــل هــلل 

احمــر را نوســازی کنیــم.  مــردم خیالشــان از انبارهــای امــدادی آســوده باشــد.  
منجــم در خصــوص موقوفــات بــه جمعیــت هــلل احمــر گفــت: ایــن جمعیــت 
ــای  ــع زمین ه ــر مرب ــون مت ــد میلی ــالی چن ــت و ب ــی اس ــت مردم ــک جمعی ی
ــدان اســتفاده می شــود.   ــرای نیازمن ــا ب ــر دارد کــه صرف ــه هــلل احم ــی ب موقوفات
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ گاه بــا دیــد انتفاعــی بــه خدمــات نــگاه نکرده ایــم، 

گفــت: هــر انتفاعــی باشــد در اختیــار نیازمنــدان قــرار می گیــرد. 
رئیــس جمعیــت هــلل احمــر گفــت: خودامــدادی و دیگرامــدادی از اهــداف اصلی 

جمعیــت اســت و بــا شــعار هــر خانــواده یــک امدادگــر  پیــش می رویــم.  
وی بــا مثالــی تشــریح کــرد: فــرض کنیــد یــک کــودک در منــزل در حــال غــذا 
خــوردن بــود کــه غــذا در گلویــش گیــر می کنــد؛ چگونــه بایــد او را نجــات داد؟ بایــد 

بــا آمــوزش همگانــی امدادرســانی بــه ایــن موضوعــات رســیدگی کــرد. 

اجازه سواستفاده در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
 داده نشود

عضومجلـس خبرگان رهبـری و امام جمعه مراغـه گفت: دولت 
جراحـی اقتصـادی و هدفمندی یارانه ها را در دسـتور کار قرار داده و 

نباید بگذارند از این طرح سواسـتفاده شـود.
در  پورمحمـدی  محمدتقـی  المسـلمین  و  السـلم  حجـت 
خطبه هـای نمـاز جمعه این هفتـه مراغه اظهـار داشـت: این طرح 
از سـوی مجلـس تصویـب و قانون شـده و باید دولت بـه عنوان قوه 

مجریـه بـا نظـارت دقیـق آن را اجـرا کنند.
وی بیـان کـرد: خوشـبختانه دولـت واریز حمایتی خـود را قبل 
از اجرایـی هدفمنـدی یارانه هـا انجـام داده و امیدواریـم کـه به نفع 

مردم باشـد.
پورمحمـدی اضافه کـرد: در این میان اصنـاف و بازاریان انصاف را 

رعایت کنند و خودسـرانه قیمت هـا را افزایش ندهند.
وی ادامـه داد: همچنیـن مسـئولن، نظـارت دقیـق و جـدی 
داشـته باشـند و دسـتگاه های متولـی از جمله تعزیـرات حکومتی 

و اکیپ هـای نظارتـی بـا جدیـت پـای کار باشـند.
امـام جمعـه مراغه بـه برخـی از جوسـازی ها و صف هـای ایجاد 
شـده در تامیـن نـان و برخی کالهای اساسـی اشـاره کـرد و گفت: 
خوشـبختانه در تامین کالهای اساسـی مشـکلی نداریم و قیمت 
نـان افزایـش نیافتـه اسـت و انتظـار داریـم مـردم بـه انـدازه نیـاز 

خریـداری کنند.
وی افـزود: امیدواریـم مردم، اصناف، بازاریان و مسـئولن همکاری 

کننـد تا برنامـه هدفمندی یارانه ها عملی شـود.

ضرورت پیگیری مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی به 
شهر لیان

امام جمعه لیلن از مسـئولین شهرسـتان ملکان و بخش لیلن 
خواسـت مصوبات سـفر وزیر میـراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع 

دسـتی به شـهر لیلن را پیگیری کنند.
حجـت السـلم علـی غفاریـان در خطبه های نمازجمعه شـهر 
لیـلن، ضمـن قدردانی از اسـتقبال پرشـور مردم لیـلن از عزت اله 
ضرغامـی و هیـات همـراه افزود: در این سـفر وزیـر میراث فرهنگی 
دسـتوراتی در خصـوص درخواسـت هـای مـردم در ارتبـاط بـا آثار 

تاریخـی این شـهر صـادر کردند.
وی پیگیـری ایـن دسـتورات را از مسـئولین شهرسـتان ملکان 
و بخـش لیـلن خواسـتار شـد و تصریـح کـرد: طـوری نباشـد که 
دسـتورات وزیـر صرفـا روی کاغذ باقـی بماند و باعث بـی اعتمادی 

مردم از مسـئولین شـود.
خطیـب جمعه لیـلن در ادامه خطبه ها ، بر برخـورد نهادهای 
نظارتی با سـودجویان و محتکرین در جریان مردمی سـازی و توزیع 
عادلنـه یارانـه هـا تاکیـد کرد و اظهـار داشـت: لزم اسـت نهادهای 
نظارتـی بـا سـودجویانی که به بهانـه ارز ترجیحـی اقـلم موردنیاز 
مـردم را احتـکار و در نظام اقتصادی کشـور اخلل ایجاد می کنند، 

برخورد قاطع و جدی داشـته باشـند.

اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در حقیقت دادن 
گرفتن حق مردم از رانت خواران و دادن مستقیم به خود 

مردم است
امـام جمعـه ملـکان هـدف با بیـان اینکه اجـرای طـرح مردمی 
سـازی یارانـه ها در حقیقـت دادن گرفتن حق مـردم از رانت خواران 
و سـپردن مسـتقیم یارانـه مـردم بـه خـود مـردم اسـت، گفـت: 
متاسـفانه در ایـن طرح برخـی تاجران کله گنـده و مافیا که منافع 
خـود را در خطـر مـی بینند اقدام به جوسـازی و تحریـک مردم بر 

علیـه دولت مـی کنند.
حجـت السـلم حافـظ زمانـی در خطبه های نمازجمعه شـهر 
ملکان افزود: متاسـفانه سـالیان سـال اسـت در دولت های مختلف 
ارز دولتـی بـرای وارد کـردن اجنـاس و کالهـای اساسـی در اختیار 
عـده ای افـراد وارد کننـده قـرار مـی گیرفـت تـا بـا وارد کـردن آن 
اجنـاس، رفـاه و آسـایش مـردم تامیـن شـود ولی در عمـل چیزی 
مشـاهده نشـده و در بسـیاری مواقـع ارز تخصیـص یافتـه مـورد 

سواسـتفاده تاجـران و واردکننـدگان قـرار مـی گیرد.
خطیـب جمعـه ملـکان گفـت: اجـرای کامـل و بـدون عیب و 
ایـراد ایـن طـرح در بلندمدت به نفـع مردم و به نوعـی گرفتن حق 
و حقـوق مـردم از دسـت رانـت خـواران بـوده و دولت سـیزدهم در 

راسـتای خدمـت بـه مـردم برای اجـرای این طرح پیشـقدم شـد.
وی در عیـن حـال از اجـرای شـتاب زده و نحـوه مدیریـت طرح 
حـذف ارز ترجیحـی انتقـاد کرد و تصریح کرد: به علت ناشـی گری 
و اجرای نامناسـب طرح و شـتاب زدگی باعث شـد شیرینی این کار 
بـه کام مردم تلخ شـود که ضـروری اسـت وزرا و مدیرانی که توانایی 
و قـدرت مدیریـت ندارنـد کناره گیری کـرده و جای خـود را به افراد 

اصلح و شایسـته بسپارند.
امـام جمعـه ملـکان در ادامـه خطبـه هـا بـر نظـارت بیشـتر 
مسـئولین بـه نحـوه مدیریت شـرکت هـای خدماتـی تاکید کرد 
و خاطرنشـان کرد: متاسـفانه بعلـت ضعف نظارت هـا در مواقعی 
حـق و حقـوق کارگران توسـط شـرکت هـای خدماتـی ضایع می 

شود.

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
درباره حکمت خطبه های نماز جمعه فرماید:

ــر  ــون للمی ــأراد أن یک ــام، ف ــهد ع ــة مش لن الجمع
الــی موعظتهــم و ترغیبهــم فــی الطاعــة و  ســبب 
ــی مــا اراد مــن  ــة و توقیفهــم عل ترهیبهــم مــن المعصی
ــم  ــاورد علیه ــم بم ــم و یخبره ــم و دنیاه ــة دینه مصلح
ــرة  ــا المض ــم فیه ــی له ــوال ال ــن اله ــاق)و( م ــن الف م
ــًل و  ــلة منفص ــی الص ــر ف ــون الصاب ــة و لیک و المنفع
ــوم  ــر ی ــی غی ــاس ف ــؤّم الن ــره ممــن ی ــل غی ــس بفاع لی

الجمعــة؛۳۵
حضــور  محــل  جمعــه،  نمــاز  مصــلی  چــون 
ایــن  می خواهــد  شــارع  اســت،  مــردم  تمامــی 
و  میــر  ا اختیــار  در  وســیله ای  عــام،  مشــهد 
ــن  ای از  ــتفاده  اس ــا  ب ــه  ــد ک باش نان  ــلما ــر مس رهب
را  آنــان  و  کنــد  موعظــه  را  مــردم  مهــم،  منبــر 
بــاز  معصیــت  از  و  نمایــد  تشــویق  طاعــت  بــه 
ــاق  آف از  ــه  ــی ک ــار گوناگون اخب از  را  ــا  آنه و  دارد 
ــت  اس ــردم در آن  ــار م ــا مض ی ــع  ــد و مناف می رس
اخبــار بی اطــلع  ایــن  از  مطلــع ســازد و مــردم 
جــز  کســی  از  مهمــی  مــر  ا چنیــن  و  نباشــند، 
ــه  ــت ک ــان جماع مام ا از  و  ــت  نیس ــاخته  ــر س می ا
چنیــن  می کننــد  نمــاز  پیشــوایی  غیرجمعــه  در 

برنمی آیــد. مــوری  ا

طبیعتا خود جهاد تبیین نیازبه تبیین دارد، در جلسات و 
برنامه های مختلف دیده می شود که سخنرانان در این راستا 
نکاتی را مطرح می کنند اما قانع کننده نیســت، یک سری 
مطالب است که انسان دوست دارد از زبان فرهیختگان آنها را 
بشنود ولی همیشه جای چنین مطالبی خالی است، پس یک 
گام لزم اســت که خود این جهاد تبیین دقیق و کارشناسی 
شده تبیین شود اما موضوع بحث ما این مطلب نیست،عنوان 
بحث ما همگرایی جهادی مراکز فرهنگی اجتماعی استان در 
تبیین حقایق و ارزش های انقلب اسلمی می باشد، یعنی ما 
عبور می کنیم از تبیین کردن خود جهاد تبیین اما به عنوان 
مقدمه جهت پرداخت به موضوع مورد بحث لزم است اشاره ای 

را داشته باشیم:
وقتی گفته می شود جهاد تبیین باید غافل نشویم و اینطور 
نباشــد که از جهاد عبور کرده و به سمت تببین برویم، خود 
جهاد تکلیف ما را مشخص می کند البته این نکته را هم باید 
بزرگان بفرمایند که ما الن در چه شــرایطی هســتیم آیا این 
جهاد،کفایی است؟ یا جهاد عینی می باشد؟ که این نکته هم 

قابل بررسی می باشد.
ولــی در بدو نظر، به نظر می رســد تبیین حقایق و ارزش 
های انقلب اسلمی یک امری است که فعل زمین مانده است 
بنابراین این جهاد، به نظر جهاد کفایی می باشد هرچند قابل 

بررسی بیشتر می باشد.
امروزه در شرایطی هستیم ک ه باید به لحاظ تکلیفی نیز 
به این قضیه(جهاد تبیین) نگاه کنیم، خود مقام معظم رهبری 
هم در فرمایشاتشان می فرمایند دوره آزمون و خطا سپری شده 
است، فلذا برداشت ما از این بیان و این کلید واژه ای که رهبری 

برداشت توصیه ای و ِصرفا ارشادی نیست.
وقتی که بحث جهاد مطرح می شــود این نشان می دهد 
که اینجا بحث شهادت هم هست، بحث جراحت هم هست، 
بحث زندان هم هســت، بحث تبعید هم هست ، بحث یک 
سری هزینه هایی هم هست که در جنگ نرم این ها هم اتفاق 

می افتد.
البته مشخصات و مختصات شهید و جانباز و مجرو ح این 

میدان متفاوت است .
در دوران دفــاع مقدس که جهاد نظامی و جنگ ســخت 
بود سابقه نشــان داده است که همگان در جهاد شرکت نمی 
کنند و این دلیل مخلتفی می تواند داشته باشد از جمله آنها 
می تواند بحث بضاعت و توانایی باشــد(طبیعتا شخصی عازم 
جبهه می شــود که توانایی برداشتن سلح را داشته با شدو...) 
در جهاد تبیین هم همینطور عده ای بضاعت و توانایی تبیین 
را ندارنــد فلذا به این جهاد اقدام نخواهند کرد از بحث بضاعت 
اگر عبور کنیم، اوصاف شخصی افراد اعم از میزان شجاعت آنها 
یا اینکه چه قدر می توانند در این جهاد هزینه بدهندو....همه 
این عوامل در اقدام و عدم اقدام به این جهاد موثر هستند. اصل 

یک عده در تلش هستنند که جهاد
تبیین محقق نشود یا حداقل تبیین هم محقق شد جهادی 
نباشــد.و این عده همیشه در حال تلش بودند که موفقین را 
از دور خارج کنند این کامل قابل رصد است که چنین افرادی 
که مخالف با جهاد تبیین هستند باموفقین این عرصه با مارک 
های مختلفی از جمله تند رو ی مقابله نموده و سعی در حذف 

آنها خواهند داشت.
با حفظ این مقدمه وارد مطالب اصلی می شویم :

کارگزاران فرهنگی یک شخصیت حقوقی و یک شخصیت 

حقیقی دارند، هریک از این نوع شــخصیت ها می توانند در 
جای خود هم فرصت وهم تهدید تلقی شــوند به عنوان مثال 
یــک جایگاه حقوقی ایده آل را در نظر بگیرید که در رأس آن 
یک کارگزاری که هزاران ضعف شخصیتی دارد قرار گرفته است، 
یا یک کارگزاری قرار گرفته که از شــخصیت حقیقی ایده آلی 

برخوردار است قطعا اولی فرصت و دومی تهدید خواهد بود .
بنابراین بــرای تحقق جهاد تبییــن در مراکز فرهنگی و 
اجتماعی باید روانشناسی شود که چه شخصیتی به عنوان کار 
گزار در رأس مراکز مختلف برای تحقق بخشیدن به این مهم 

واقع شود که احیانا در آینده تبدیل به تهدید نشود.
علوه بــر وجود کارگزار دغدغه مند در رأس مراکز فرهنگی 
جهت تحقق بخشی به امر جهادتبیین، ساختار مراکز فرهنگی 
نیز مهم اســت یعنی اینکه مراکز مختلــف فرهنگی از چه 
ساختاری برخوردار هستند؟ آیا ساختار آنها اجازه می دهد که 

بحث تبیین جهادی نگاه کنند یانه؟
دلیل این که تمرکز مــا بر روی جهادی بودن تبیین ا س، 
این است که در گذشته نیز تبیین محقق می شد ولی ِصرف 
تبیین چون کارساز نبود، دیده بان انقلب اسلمی ما را امر به 
جهاد تبیین کر د به عنوان مثال از گذشته تبیین وجود دارد 
اما مناســبتی بود مثل طلبه هایی که در وقفه های مختلف 
مثل ایام ماه محرم و رمضان و...دچار تبیین و تبلیغ می شدن 
 د، فلــذا مقام معظ م رهبر یفرمودنــد تبیین و تبلیغ نباید
 وقفه ای باشــد بلکــه باید جهادی باشــد در جهاد هم نباید

 وقفه ای عمل کرد .
پس ســه مؤلفه تاثیر گذار در تحق ق جهاد تبیین توسط 

مراکز فرهنگی وجود دارد که دو مورد آن را عرض کردیم:
1. کارگزار :

چه شخصی با چه شخصیتی در رأس مراکز قرار می گیرد، 
آیا شخصی اســت که فقط به گزارش دهی فکر می کند؟آیا 
دغدغه مند و صاحب فکر و اندیشه فرهنگی است یا نه؟ این ها 

همه در تحقق این امر مهم هستند .
بحث گزارش محوری غالب مراکز فرهنگی ما را زمین گیر 
کرده است در وسط میدان جنگ انسان زمین گیر شود فاجعه 
رخ می دهد ولی متاسفانه غالبا یک روزمرگی در مراکز فرهنگی 

حاکم است.
2. ساختار:

بهترین شــخص در رأس بهترین مرکز فرهنگی قرار گرفته 
است و ما انتظار داشتیم این شخص در رأس فلن مرکز باشد 
اوضاع خوب خواهد شد ولی از نزدیک وقتی بررسی کنیم می 
بینیم این شــخص چندان هم مقصر نیست، بلکه ساختار، 

ساختار خوبی نمی باشد.
بنابراین ســاختار هم در مراکز فرهنگی برای تحقق جهاد 
تبیین مهم است تا دیدگاه اداری بر ساختارهای مراکز فرهنگی 

سایه افکنده باش د این مهم نمی تواند محقق شود.
3.قوانین و آیین نامه ها :

و حرکتی عالمانه و با برنامه و شجاعانه داشته باشد به شرط 
حمایت بی اندازه می تواند تحول ساز باشد و این نیاز به تغییر 

قوانین و آیین نامه ها دارد .
باید فرا عادی بعضا عمل شــود، به جــای مدرک گرایی، 
شایسته سالری باید ملک باشــد در اینصورت می توان به 
جوانــان اعتماد کرد و کار ســپرد در اینصورت تحول را می 
توانیم مشــاهده کنیــم و لزمه این اصــلح آیین نامه های 

فرهنگی است.

»سلسله نشست های علمی«
معاونت فرهنگی اجتماعی دفتر نماینده ولی فقیه در استان
همگرایی جهادی مراکز فرهنگی اجتماعی استان در تبیین حقایق و 

ارزش های انقالب اسالمی
حجت االسالم سعید علیزاده  
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 30 اردیبهشت 1401 (
ــران  ــکا در ته ــت آمری ــا حمای  تاســیس »حــزب زحمتکشــان« ب

ش(  ۱۳۳۰(
تیم کشتی ایران در مسابقات آسیایی اول شد)۱۳۵۱ش(

ــاه  ــل پادش ــک فیص ــر و مل ــوری مص ــس جمه ــادات رئی انورالس
ــتند.)۱۳۵2ش( ــی بس ــان نظام ــعودی پیم ــتان س عربس

در انتخابــات جنجالــی فرانســه ســرانجام ژیسکاردســتن بــه مقام 
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد)۱۳۵۳ش(

ساعت 2۰/۱۰دقیقه کسوف در ایران دیده شد. )۱۳4۵ ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 18 شوال 1443 (
  رحلــت فقیــه بــزرگ شــیعه »محمــد بــن احمــد بــن ادریــس 

ــي« )۵۹8 ق( حلّ
ــه شــهیر مســلمان  ــم و فقی ــوری« عال ــرزا حســین ن  تولــد »می

ق(  ۱2۵4(
 ولدت شیخ حسین بحرانی،عالم نام  آشنای مسلمان)۱۳۰2ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 20 می 2022 (

ــتان  ــن و عربس ــران یم ــان رهب ــف« می ــان »طائ ــاي پیم  امض
)۱۹۳4م( ســعودي 

ــي در  ــورهاي افریقای ــدت کش ــازمان وح ــي س ــس تاریخ  کنفران
ــا )۱۹6۳م( ــس آباب آدی

 درگذشت »جیلِبرْْت موراي« فیلسوف انگلیسي )۱۹۵7م(
ــا  ــکا و اروپ ــاره امری ــن ق ــف بی ــدون توق ــرواز ب ــن پ  اولی

)۱۹۳7م(
 الحاق رسمي شبه جزیره کره به ژاپن )۱۹۱۰م(

ــي و  ــروف ایتالیای ــورد مع ــْب« دریان ــتف ُکُلْم ــت »کریس  درگذش
ــکا )۱۵۰6م( ــاره امری ــف ق مکتش

 مــرگ »آلــن رنــه لوســاژ« نویســنده و افســانه ســراي فرانســوي 
)۱747م(

شاخصه های مردم ساالری دینی در نظام جمهوری 
اسامی از منظر امام خمینی

به اعتقــاد امام خمینی)ره(، در نظام جمهوری اســلمی، 
حکومت متکی بر قوانین اسلمی است و اسلم در راس همه 
امور نظام سیاســی قرار دارد؛ »حکومت جمهوري،...متکي به 
قانون اسلم ]اســت[؛ این را جمهوري اســلمي می گوییم و 
ایــن مورد نظر ماســت.« در جایی دیگر نیز فرموده اســت: 
»ماهیت جمهوري اسلمي این است که با شرایطي که اسلم 
براي حکومت قرار داده اســت، با اتــکا به آراي عمومي ملت، 
حکومت تشکیل شده و مجري احکام اسلم باشد.« بنابراین، 
جمهوري مربوط به شکل حکومت است و اسلم شکل خاصي 
براي حکومت تعیین نکرده است، پس در زمان هاي مختلف، 
حکومت دیني می تواند شکل ها و گونه هاي متفاوتي به خود 
بگیرد. ازاین رو، در زمان ما شکل حکومتي اسلم، جمهوري شده 
است، ولي محتواي حکومت کامًل بر اساس موازین و مقررات 
اسلم است و رأي مردم در چارچوب ضوابط شرعي داراي ارزش 

و اعتبار است. صحیفه امام،جلد4، ص444.
یکی از مولفه های توســعه سیاســی در حکومت و نظام 
های سیاســی، مشارکت مردمی اســت و بند هشتم از اصل 
ســوم قانون اساســی، با صراحت تمام، دولت را موظف کرده 
است که همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم 
در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصدی و فرهنگی خویش به 
کار بندد بنابراین، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی می 
باشــد و دولت، جانشین و نماینده ملی است و مشروعیت آن 
از خواست ملی منبعث می شــود. از دیدگاه امام، اسلم برای 
حکومت ها اصــول و ضوابطی مقرر کرده و برای کارگزاران آن 
و مردم حقوق متقابل را به رسمیت شناخته است. در یکی از 
بیانات ایشان آمده است؛ »سیاست ما همیشه بر مبنای آزادی، 
استقلل و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای 

چیزی نمی کنیم.«   صحیفه امام، جلد۵، ص۱44.

صحيفه نور امام خميني )ره(

خرید گوشت در کشورهای غیر اسامی 
کسـی که در کشـور غیر اسـلمی زندگی می کنـد، آیا می توانـد از قصابی 
کـه صاحـب آن مسـلمان اسـت، گوشـت تهیـه کند، بـدون این کـه یقین به 

تذکیه شـرعی آن داشـته باشد؟
 جـواب: اگـر در معـرض فـروش مسـلمانان قـرار گرفتـه و احتمـال تذکیه 

شـرعی داده شـود، خریـد گوشـت از مسـلمان و مصـرف آن اشـکال نـدارد.
 پیش افتادن از رکوع امام جماعت           

بـا توجـه بـه اینکـه کـم و زیـاد شـدن ارکان، نمـاز را باطـل می کنـد، اگر 
مأمـوم سـهوا سـر از رکـوع بـردارد و ببیند کـه امام هنـوز در رکوع اسـت، چه 

وظیفـه ای دارد؟
 جـواب: بایـد بـه رکـوع برگـردد و در این صـورت زیاد شـدن رکن، نمـاز را 
باطـل نمـی کند؛ ولی اگـر به رکوع برود و پیش از رسـیدن به حـّد رکوع، امام 

سـر از رکوع بـردارد، نمازش باطل اسـت.
 بیهوش کردن بیمار درمان ناپذیر            

آیـا در مـواردی کـه بیمار از نظر پزشـکی درمـان ناپذیر بوده و بایـد تا زمان 
مـرگ، درد بسـیار شـدیدی را تحمل کند، می تـوان او 
را بـا رضایـت خـودش تـا زمان مـرگ، بیهوش کـرد تا 

متوجه درد نشـود؟
 جـواب: اگـر بیهـوش کردن سـبب تسـریع در فوت 
یـا ضـرر قابـل توجـه برای بیمـار نباشـد، با رضایـت او 

اشـکال ندارد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

حفظ و حمایت از حقوق عامه 
باالترین وظیفه دستگاه قضاست 

خبرنگار آدینه تبریز:
رییـس کل دادگسـتری اسـتان آذربایجـان 
را  قضـا  دسـتگاه  وظیفـه  بالتریـن  شـرقی 
حفـظ وحمایـت از حقـوق عامـه نـام بـرد و 
گفـت: یکـی از معضـلت و مشـکلت موجود 
عـدم اجـرای احـکام اسـت کـه بایـد در کنار 
در  احـکام  اجـرای  بـه  عامـه  حفـظ حقـوق 

سـریعترین زمـان ممکـن توجـه شـود .
مراسـم  در  اللهـی  خلیـل  دکترموسـی 
و  دادگسـتری  رییـس  معارفـه  و  تکریـم 
خداآفریـن  انقـلب  و  عمومـی  دادسـتان 
بـا تاکیـد بـر کاهـش فاصلـه زمانـی بیـن 
پرونـده  در  احـکام  اجـرای  و  کشـف جـرم 
هـای کیفـری تشـکیل شـورای پیشـگیری 
بـه منظـور اولویـت بندی مسـائل خاص در 
حـوزه جرائم وآسـیب ها را خواسـتار شـد .

حفـظ کرامت انسـانی در دسـتگاه قضا 
بـودن مسـئولن قضایـی و  ،در دسـترس 
حضـور در مسـاجد به منظور رسـیدگی به 
مشـکلت، کاهـش زمـان دادرسـی، تعامل 
بـه  شهرسـتان  دسـتگاههای  تمامـی  بـا 
منظور هـم افزایی در جهت رفع مشـکلت 
در  سـاز  و  سـاخت  از  پیشـگیری  مـردم، 
حریـم بسـتر رودخانـه و برخـورد قاطـع با 
متخلفـان تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی و 
همچنیـن جدیـت در تحقـق شـعار سـال 

و کمـک بـه تحقق برنامـه هـای اقتصادی 
دولـت از جملـه مواردی بـود که رییس کل 
دادگسـتری اسـتان در این جلسـه بـه آنها 

تاکیـد کرد .
فرمانـدار خداآفریـن نیـز در این جلسـه با 
تمجیـد از عملکـرد مطلـوب و نقـش موثـر 
و هدایتگـر و تلشـهای دادسـتان سـابق در 
ایـن شهرسـتان گفـت همـه مسـئولن بایـد 
بـا اتحـاد و همدلـی و هـم افزایـی بـرای رفع 

مشـکلت مـردم تـلش کننـد .
علـی اکبـر نکونـام گفـت: دسـتگاه قضـا 
از حقـوق  بـرای حـل مشـکلت و حفاظـت 
مـی  ورود  سـازمانها  تمـام  بـه  مـردم  عامـه 

کنـد .
وی افـزود: بایـد تـلش کنیـم بـا تعامـل، 
ارگانهـا  سـایر  بـا  همدلـی  و  افزایـی  هـم 
توسـعه  و  زدایـی  محرومیـت  راسـتای  در 

. برداریـم  موثـری  گام  شهرسـتان 

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

ــتان  ــن از شهرس ــش خداآفری ــو در بخ ــده آینال ــه حفاظت ش منطق
کلیبــر قــرار دارد و از جاهــای دیدنــی اســتان آذربایجان شــرقی اســت که 
توســط ســازمان محیط زیســت شهرســتان کلیبــر محافظت می شــود. 
ایــن منطقــه که بخــش کوچکــی از منطقــه حفاظت شــده ارســباران 
ــور  ــن ط ــارال و همی ــل م ــای نس ــل احی ــد، مح ــاب می آی ــه حس ب

ــوان کمیــاب و در خطــر انقــراض اســت.  زیســتگاه ۱7 گونــه حی
ــال  ــای س ــیاری از روزه ــو در بس ــت نخورده آینال ــر و دس ــه بک منطق
ــو  ــود. آینال ــوب می ش ــته آن محس ــی برجس ــه ویژگ ــت ک ــود اس مه آل
منطقــه کوهســتانی و جنگلــی بــا طبیعــت زیبــا اســت کــه توجــه و 

ــد. ــگران را می طلب ــداری گردش نگه
ــه شــمار  ــر ب ــی کلیب ــو از جاهــای دیدن منطقــه حفاظت شــده آینال
ــر، بخــش  ــی رود کــه در اســتان آذربایجــان شــرقی، شهرســتان کلیب م
خداآفریــن قــرار دارد. ایــن منطقــه از شــمال غرب به روســتای وایقــان و از 

ــی می شــود. ــروز منته ــالن و به ــه روســتاهای ب جنــوب شــرق ب
ــری  ــر و ۱۵ کیلومت ــهر کلیب ــری ش ــو در 4۵ کیلومت ــه آینال منطق
ــده  ــع ش ــا واق ــطح دری ــری از س ــاع ۱۵۰۰ مت ــقلو در ارتف ــتای عاش روس
اســت و زیــر نظــر ســازمان محیط زیســت شهرســتان کلیبــر محافظت 

می شــود.
ــرای رســیدن بــه آن  ــرار دارد. ب ــو در بکرتریــن نقطــه  ارســباران ق آینال
ابتــدا بایــد بــه کلیبــر برویــد. اگــر ســفر خــود را از ســمت تهــران آغــاز 
می کنیــد، پــس از کــرج وارد اتوبــان زنجــان شــوید و بــا طــی مســافت 
حــدود 62۰ کیلومتــر خــود را بــه تبریز برســانید. در ابتــدای ورودی تبریز، 
تابلــوی مســیر کلیبــر را خواهیــد دیــد. از تبریــز تــا کلیبــر حــدود 2۱۰ 
کیلومتــر فاصلــه اســت. از کلیبــر به ســمت جــاده  منتهــی بــه قلعــه 
بابــک حرکــت کنید. پــس از حــدود ۵۵ کیلومتر در ســمت چــپ جاده 
یــک مســیر فرعــی را مشــاهده خواهیــد کرد کــه تابلــوی در ابتــدای آن 

نصــب شــده اســت. ایــن مســیر شــما را وارد منطقــه آینالــو می کنــد.
ــد، در جلفــا به ســمت ســیه رود  اگــر از ســمت جلفــا ســفر می کنی
و نــوردوز برویــد تــا پــس از روســتاهای کردشــت و اشــتبین بــه عشــاقلو 
ــبارن  ــدن به ســمت راســت وارد جــاده  ارس ــا پیچی ــید. در اینجــا ب برس

خواهیــد شــد.

منطقه حفاظت شده آینالو

حضـرت آیـت اهلل علمـه شـیخ محمدتقـی 
جعفـری تبریـزی، فرزند کریـم از علمـای اعلم و 
فقهـای عظام و حکمـای کرام، برخاسـته از تبریز 
در قـرن چهاردهم هجری قمری اسـت. در حدود 
سـال ۱۳44 ق. برابـر با ۱۳۰4 ش. در شـهر تبریز 
دیـده بـه جهان گشـود. به همـت والدیـن دانش 
دوسـت خود، از کودکی به تحصیل علم روی آورد 
و به رغم فراز و فرودهای بسـیار،  راه نورانی معارف 
قرآنـی رابرگزیـد و وارد حـوزه علمیه تبریز شـد. و 
مقدمات علوم اسـلمی را از  اسـتادان آنجا آموخت . در سن ۱۵ سالگی رهسپار حوزه 
علمیه تهران شـد.  سـطوح عالی فقه و اصول را از آیت اهلل شـیخ محمدرضا تنکابنی 
، و شـرح منظومـه و امـور عامه اسـفار اربعـه را از حکیم نامی  آیـت اهلل میرزا مهدی 
آشـتیانی فرا گرفت. سـپس به حزوه علمیه قم رفت و در مدرسـه دارالشـفا  اقامت 
گزید و نزد  حضرات آیات  شـیخ مهدی مازندرانی و شـیخ محمدتقی زرگر فلسـفه 
و عرفـان  آموخـت  و در درس اخلق امام خمینی )ره( شـرکت کرد. رحلت مـادر اورا 
بـه تبریـز بازگرداند. وی در مـدت اقامت در تبریز در درس خـارج آیت اهلل میرزا فتاح 
شـهیدی حاضر شـد. به توصیه اسـتاد عازم نجف اشـرف گردید و با اشتیاق تمام به 
تحصیـل فقـه و اصول و فلسـفه و عرفان  از محضر بزرگانی همچون  حضـرات آیات 
عظام شـیخ محمدکاظم شـیرازی سید ابوالقاسم خویی ، سید محمود شـاهرودی ، 
سـید جمال الدین گلپایگانی ، سـید محمد هادی میلنی  ،  شـیخ صدرا کوبه ای 
، شـیخ مرتضی طالقانی ، سـید محسـن حکیم و سـید  عبدالهادی  همت گمارد  و 
بـه مقام رفیع اجتهاد نایل آمد. آنگاه بر مسـند تدریس نشسـت و بـه تدریس فقه و 
فلسـفه پرداخت. وی پس ۱۵ سـال اقامت در نجف اشرف به میهن بازگشت در ابتدا 
شـهر مقـدس مشـهد را برای سـکونت برگزیـد، اما پس از یک سـال بـه تهران نقل 
مـکان کـرد  و  همـان جـا را برای انجـام رسـالت روحانی اختیار کـرد. فعالیت های 
گسـترده علمی و فرهنگی ایشـان در قالب تدریس در حوزه و دانشـگاه و  تحقیق و 
تالیف دهها اثر عمیق علمی در گسـتره معارف اسـلمی   و هسـتی شناسـی  که با 
شـرح و تفسـیر و تحلیل نهج  البلغه و مثنوی مولوی و دهها جلد  اثر نفیس دیگر 
صورت گرفت؛   از ایشـان تندیسـی از  فقه و حکمت و عرفان در روزگار خود سـاخت  
که علوه بر مجامع علمی مسـلمانان ، دنیای غرب را به  درگاه حضرتش کشـاند و 
فیلسوفان مغرب زمین را بر آستان معرفت نشانش نشاند.  در دوران نهضت اسلمی 
و حـوادث پـس از پیروزی انقـلب و دفاع مقدس از همراهی با رهبری انقلب و مردم 

بـه پاخاسـته و حتی از حضـور در جبهه های جنگ دریـغ نورزید.

مفاخر مذهبي
آیت اهلل عالمه شیخ محمدتقی جعفری تبریزی

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

کتاب »روایتي از زندگي 
اهلل  آیت  حضرت  زمانه  و 
سید علي خامنه اي: ۱۳۱8 
تا کنون« توسط پژوهشگر 
برجسته تاریخ دفاع مقدس، 
به  و  نیا،  شیرعلي  جعفر 
نشر   « انتشارات  همت 
سایان« در سال ۱۳۹4 فیپا 
صفحه   ۹۹2 در  و  گرفته 
تدوین و با ۱۰۰۰۰۰ نسخه به 

زیور چاپ آراسته شد. اثر حاضر روایتی مبتنی بر متن و تصویر حول 
محور زندگی سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلب اسلمی دارد و هم 
اکنون نیز پاسخگوي بخش از نیاز علقمندان و محققان در حوزه اسلم، 

انقلب و ولیت مي باشد.
اثر حاضر روایتی است از 7۵ سال زندگی رهبر معظم انقلب )مد 
ظله العالي(؛ از روزهای کودکی و مدرسه، روزهای مبارزه تا پیروزی انقلب، 
از سال های پرمخاطره دهه شصت، دوران ریاست جمهوری و سال های 
جنگ، از 2۵ سال رهبری از دولت سازندگی تا دولت اصلحات و پس از 
آن تا امروز، روایتی از حوادث داخلی، منطقه ا ی و بین المللی، آمیزه ای از 

سیاست، تاریخ، اجتماع و فرهنگ.
گفتار ها،  سخنرانی ها،  یکایک  بررسی  حاصل  حاضر  مجموعه 
مصاحبه ها، نامه ها و پیام ها و مطالعه و تحقیق بیش از ۵۰۰ اثر با 
مضمون اطلعات تاریخی درباره زندگی مقام معظم رهبری است. مولف 
روایت ها را ضمن دقیق و مستند بودن، روان و خواندنی بازگو کرده و 
کوشیده است دشواری درک مسائل پیچیده تاریخ را برای مخاطبانش 
آسان نماید، ایشان درباره شیوه روایت در کتاب حاضر در مقدمه این 
اثرچنین مي نگارند: »... همواره از زیاده و پیچیده گویی در روایت های 
تاریخی گریزان بوده ام. در آخرین روزهایی که به تکمیل مقدمه مشغول 
بودم، به جمله ای از باربارا تاکمن مورخ مشهور برخوردم که احساس 
کردم جمله ای رسا برای روشی است که در مسیر رسیدن به آن گام 
برمی دارم: هدف مورخ حفظ توجه خواننده است، یا باید باشد... من 
می خواهم خواننده ام صفحه را که برمی گرداند، به آخر برساند. این 
مقصود موقعی حاصل می شود که روایت روان پیش برود و فرسوده 

و دربند تحقیق و زیر بار تفصیل به گل ننشیند.«
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر نه فصل با عناوین »متولد فروردین: از 
تولد تا طلبگي و هجرت به قم، روزهاي مبارزه: از سفر به قم تا تبیعد به 
ایرانشهر، اوج انقلب: از درگذشت آقا مصطفي خمیني تا پیروزي انقلب، 
روزهاي سخت: از پیروزي انقلب تا ریاست جمهوري، دولت ناهماهنگ: 
دوران ریاست جمهوري، جانشین امام: از رهبري تا پایان دولت هاشمي، 
سال هاي پر حادثه: دوران ریاست جمهوري خاتمي، بازگشت: دوران 
ریاست جمهوري احمدي نژاد، تدبیر و امید: دوران ریاست جمهوري 
روحاني« است. فصول کتاب با تولد سیدعلی خامنه ای در فروردین 
۱۳۱8 آغاز می شود و تا 7۵ سال بعد از آن را تا فروردین ۱۳۹۳ روایت 
می کند؛ که 2۵ سال آن مربوط به دوران رهبری ایشان است. فصل هایی 
که با هنرمندی شاپور حاتمی با گرافیک مناسب، صفحاتی خواندنی و 
دیدنی فراهم آمده است. این کتاب متن مفصلی دارد. مجموعه حاضر 
از نظر تصویری، شامل ۱2۰۰ عکس کمتر دیده شده و منتشر نشده 

است که مکمل متن مفصل این کتاب مي باشند.
سیدعلی  زندگی  آغازین  روزهای  روایت  کتاب  فصل  نخستین 
خامنه ای است؛ روایت روزگار کودکی، مکتب، دبستان و ورود به حوزه  
علمیه تا قبل از هجرت به قم. فصل دوم از روزهای هجرت ایشان به قم 
و شرکت در مجالس درس علمای قم و امام خمینی)ره( است. فصل 
سوم با اولین بازداشت ایشان آغاز می شود تا دوران تبعید و بعد پیروزی 
انقلب. فصل چهارم با روزهای پس از پیروزی آغاز می شود تا انفجار 
ششم تیر ماه ۱۳6۰. فصل پنجم به دوران ریاست  جمهوری می پردازد؛ 
روزهایی که پس از انفجاری مهیب بخش زیادی از مسئولین انقلب 
شهید شده بودند. آقای خامنه ای سومین رئیس  جمهور کشور و اولین 
رئیس جمهور روحانی شد. فصل ششم آغاز دوران رهبری است و تا 
پایان دولت سازندگی در این فصل روایت می شود. فصل هفتم با ریاست 
 جمهوری سید محمد خاتمی آغاز می شود. فصل هشتم روایت دوران 
رهبری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. فصل نهم 
کتاب، فصل کوتاهی است که با پیروزی حسن روحانی آغاز می شود. 
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از تغییر نحوه  تعامل با دنیا 
سخن گفته بود و سیاست خارجی از مهم ترین محورهای تبلیغاتی 
ایشان بود. پیروزی او با شعار »دولت تدبیر و امید« روزهای جدیدی را 
رقم زد؛ روزهایی که با امیدواری های بسیاری آغاز شد و هم اکنون نیز در 
خوف و رجا ادامه دارد. فصل پایانی کتاب با آغاز بهار ۱۳۹۳ و نام گذاری 
این سال به سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« 
پایان می یابد. در بیست و نهمین روز این بهار سه ربع قرن از تولد 
آیت اهلل خامنه ای گذشته و کمتر از دو ماه پس از آن، ۱4 خرداد ۱۳۹۳ 

ربع قرن است که آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقلب اسلمی است.
بخش پایاني اثر حاوي نمایه بسیار جامع از مداخل مهم کتاب 
حاضر مي باشد این نمایه دسترسي خوانندگان را به محتوي متن 
بسیار سرعت بخشیده است. اثر حاضر هم اکنون در کتابفروشي دریا 
موجود مي باشد. و  علقمندان می توانند با تخفیف از این مجموعه 

نفیس  خریداری نمایند.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
روایتي از زندگي و زمانه حضرت آیت اهلل 

سید علي خامنه اي: ۱3۱8 تا کنون

ّ وَإِنَّا إِلَْیِه رَاِجُعوَن(( ))إِنَّا هلِلَ
َها َشْيٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِي اْلِْسَلِم ثُلَْمٌة َل یَُسُدّ

ارتحـال عالـم ربانـی ، معلـم اخلق و عارف سـالک، حضـرت آیت اهلل 
سـیدعبداهلل فاطمی نیا)رحمه اهلل علیه( موجب تاثر و تاسـف فراوان شد.

اسـتاد فاطمـی نیـا که از شـاگردان برجسـته حضـرت آیـت اهلل بهاء 
الدینـی، حضرت آیـت اهلل العظمی بهجت و علمه طباطبایـی بودند،در 
کنـار ویژگـی هـای اخلقی فـراوان و بهـره گیـری از فیوضـات معنوی و 
آمـوزه هـای عرفانی ، سـالهای طولنی عمر شـریف و با برکت خـود را به 
ترویج معارف اسـلمی، برپایی جلسـات تفسـیر صحیفه سجادیه و نهج 
البلغـه ، تعلیـم و تبیین مسـائل دینـی و اخلقی با محوریـت اخلق و 
ادب اسـلمی پرداخت و  شـاگردان و علقه مندان از محضر پر فضیلتش 

اسـتفاده می کردند. 
بـی شـک فقـدان این عالـم وارسـته و عارف پارسـا، ضایعـه ای تلخ و 

خسـرانی جبـران ناپذیر بـرای جامعـه دینی و ایمانی  اسـت.
آذربایجـان  اسـتان  اسـلمی  تبلیغـات  هماهنگـی  شـورای   
شـرقی، ضایعـه فقـدان ایـن عالـم وارسـته را بـه محضر مقـام معظم 
رهبری)مدظلـه العالـی(، نماینـده محترم ولـی فقیه در اسـتان و امام 
جمعـه معـزز تبریـز حضرت آیـت اهلل آل هاشـم)دامت برکاتـه( ، حوزه 
هـای علمیـه و طلب، و تمامی ارادتمندان و علقمندان آن عزیز سـفر 
کرده بخصوص مردم شـریف اسـتان آذربایجان شـرقی و بیت محترم 
و بازمانـدگان ایشـان تسـلیت گفتـه و از درگاه خداونـد متعـال بـرای 
آن عالـم فقیـد سـعید، علـو درجـات و رحمـت واسـعه الهـی و برای 

بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـألت مـی نماید.

شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی


