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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

برخورد قاطع با جسارتکنندگان به مقدسات اسالم

مشکلاصلی
در قضیه اوکراین برنامه غربیها
برای توسعه ناتو است
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای رهبـر انقلاب
اسلامی در دیـدار آقـای «قاسـم ژورمـات توکایـف»
رئی سجمهـور قزاقسـتان و هیئـت همـراه بـا
اشـاره بـه پیوندهـای عمیـق تاریخـی و فرهنگـی
میـان ایـران و قزاقسـتان ،بـر لـزوم گسـترش بیـش
از پیـش همکاریهـای دو کشـور در عرصههـای
مختلـف بهویـژه همکاریهـای منطقـهای تأکیـد
کردنـد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،هماهنگـی در زمینه
مسـائل سیاسـی و اقتصـادی را بـرای گسـترش
روابـط ضـروری خواندنـد و بـا تأکیـد بـر لـزوم فعال
شـدن کمیسـیون مشـترک خاطرنشـان کردنـد :دو
طـرف بایـد بـرای پیگیـری توافقهـا و اجرایـی
شـدن آنهـا تلاش مضاعفـی انجـام دهنـد.
رهبـر انقلاب اسلامی گسـترش همکاریهـای
فرهنگـی ایـران و قزاقسـتان را نیـز مهـم دانسـتند
و افزودنـد :فارابـی بهعنـوان یـک فیلسـوف و
دانشـمند اسلامی کـه اصالـت قزاقسـتانی دارد و در
ایـران هـزار سـال دربـاره آثـار او تحقیـق و مطالعـه
شـده اسـت ،م یتوانـد مبنـای همکاریهـای
فرهنگـی و تشـکیل یـک کمیتـه مشـترک علمـی
میـان دو کشـور شـود.

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعه تبریز گفتند :سـوال مـا از دولت جمهوری
آذربایجـان ایـن اسـت که آیـا ب رایشـان به عنـوان دومین
کشـور شیعهنشـین دنیا زیبنده اسـت که در کشورشـان
بـه مقدسـات اسلام جسـارت و توهین شـود؟ امیـدوارم
دولـت آذربایجـان هـر چه سـریعتر عکس العملی نشـان
داده و بـا کسـانی کـه بـه مقدسـات اسلام جسـارت
کردند،برخـورد قاطـع کند.
حضرت حجتاالسلام والمسـلمین سـید محمدعلی
آلهاشـم در خطب ههـای نمـاز عبادی و سیاسـی جمعه
تبریـز کـه بـا حضـور بـا شـکوه نمازگـزاران در مصلای
اعظـم امـام خمینـی(ره) برگـزار شـد ،بـا خطـاب بـه
دولـت جمهـوری آذربایجـان تاکید کردند :اخی را یکسـری
مامورهـا بـه مقدسـات اسلام حتـی بـه درگاه خداونـد
متعـال ،پیامبـر اکـرم(ص) جسـارت و توهیـن کردنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودند :از
دولـت جمهـوری آذربایجـان سـوال داریـم ب رای کشـوری
کـه دومیـن کشـور شیعهنشـین دنیاسـت ،آیـا ب رایـش
زیبنده اسـت در آن کشـور به مقدسـات اسلام جسـارت
و توهین شـود؟ امیـدوارم دولت جمهـوری آذربایجان هر
چـه سـریعتر عک سالعملـی نشـان دهد و با کسـانی که
بـه مقدسـات اسلام جسـارت کردنـد برخورد قاطع شـود.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره به سـفر مـادرو بـه ای ران

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

طب ــق دســتور نماینــده محت ــرم ولی فقیه در اســتان
ت االســام
و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حض ــرت حج 
و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاش ــم و بــا
هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس
کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای
مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی نش ـریه
در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت
خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

مواضـع اتخـاذ شـده از سـوی سـران دو کشـور ایـران و
ونزوئلا گفتنـد :غ رب یهـا خیلـی تلاش کردنـد تـا بـا
تمامـی ابزارهـا از جمله ایجاد جنگ داخلـی ،کودتا ،روی
کار آوردن عناصـر وابسـته بـه خود و بسـیاری ح ربههای
دیگـر منابـع عظیـم ایـن منطقـه را غـارت نماینـد ،امـا
امـروز م یتـوان بـه جـرأت گفـت کـه منطقـه آمریـکای
خلوتـی آمریـکا و صهیونیسـتها بـه
التیـن از حیـاط
ِ
عرصـه قدرتنمایـی ایـران تبدیـل شـده اسـت.
خطیـب جمعـه تبریز بـا بیـان اینکه آمریـکای التین
از جملـه مناطقی اسـت که بـا ایجاد سـاختارهای جدید
سیاسـی و اقتصـادی در حـال تبدیـل شـدن بـه یکـی
از قدرتهـای جهانـی اسـت ،اضافـه کردنـد :مواضـع
اتخـاذ شـده از سـوی سـران دو کشـور ایـران و ونزوئلا
بـه وضـوح نشـان مـی دهـد که هـر دو ملـت بـه زوال و
اضمحلال نظـام مبتنـی بر سـلطه غـرب بر جهـان باور
عمیقـی داشـته و مقابلـه بـا قدرتهـای بزرگ سـلطهگر
را همچـون رسـالتی ب رای تداوم همـکاری و حفظ جایگاه
خـود در نظـام جهانـی م یبیننـد.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی تاکید کردند:
تقویـت روابـط بـا کشـورهای مختلـف و سـفر مقامـات
ایـران بـه کشـورهای همسـایه و یـا مقامـات کشـورهای
دیگـر بـه ایـران نشـان داده اسـت توطئههای غـرب ب رای
منـزوی کـردن ایـران را خنثی و کمپین فشـار حداکثری

علیـه ایـران انقالبـی را شکسـت خورده اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز در بخـش دیگری از سـخنان
خـود گفتنـد :یکـی از راههـای رسـیدن بـه تقـوا رعایت
عدالـت بـوده و یکـی از الزامـات عدالـت مبـارزه بـا فقـر،
تبعیـض همچنیـن مبـارزه بـا فسـاد مخصوصـا فسـاد
اقتصادی اسـت.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با بیـان اینکه
نبایـد هیـچ فـرد ،نهـاد و دسـتگاهی در مبـاره با فسـاد
اسـتثنا شـود ،افزودنـد :فسـاد در هـر کجا یا توسـط هر
فـرد و مسـندی صـورت بگیـرد ،بایـد برخـورد یکسـان
انجـام گیرد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود در خطب ههـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه
تبریـز بـا اشـاره بـه سـالروز تشـکیل جهادسـازندگی بـه
فرمـان حضـرت امـام (ره) گفتنـد :حدیث جهـاد در واقع
حدیـث انقلاب اسـت و کارنامه س راسـر جهاد و رشـادت
جهادگـران نشـان از تلاش و سختکوشـی جهادگـران
ا ست .
خطیـب نمارجمعـه تبریـز ،اقتـدار غذایـی را یکـی
از ابـزار نویـن قـدرت دانسـته و تصریـح کردنـد :جایـگاه
منطقـهای ایـران در عرصـه قـدرت غذایـی خیلـی مهـم
اسـت و جمهـوری اسلامی ایـران در غرب آسـیا شـرایط
ادامه در صفحه3

باید مسائل را با دقت رصد

و بررسی کرد و مراقب بود زیرا
امریکای یها و غرب یها همواره

درصدد گسترش دایره نفوذ خود در
مناطق مختلف از جمله در شرق و

غرب آسیا ،و ضربه زدن به استقالل و
اقتدار کشورها هستند

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای همچنیـن در خصـوص
مسـائل مربـوط بـه اوکرایـن گفتنـد :در قضیـه اوکراین
مشـکل اصلـی این اسـت کـه غرب یهـا درصدد توسـعه
ناتـو هسـتند و آنهـا هر جا کـه بتوانند برای گسـترش
نفـوذ خود تأمـل نخواهنـد کرد.
ایشـان خاطرنشـان کردنـد :بایـد مسـائل را
بـا دقـت رصـد و بررسـی کـرد و مراقـب بـود زیـرا
امریکای یهـا و غرب یهـا همـواره درصـدد گسـترش
دایـره نفـوذ خـود در مناطـق مختلـف از جملـه در
شـرق و غـرب آسـیا ،و ضربـه زدن بـه اسـتقالل و
اقتـدار کشـورها هسـتند.
در ایـن دیـدار کـه رئی سجمهـور کشـورمان
نیـز حضـور داشـت ،آقـای قاسـم ژورمـات توکایـف
رئی سجمهـور قزاقسـتان گفـت :مذاکـرات بسـیار
خوبـی بـا جنـاب آقـای رئیسـی داشـتیم و اسـنادی
کـه بـه امضـاء دو طرف رسـید مـی تواند زمینهسـاز
گسـترش بیـش از پیـش روابـط دو کشـور باشـد.
رئی سجمهـور قزاقسـتان اشـتراکات تاریخـی و
فرهنگـی ایـران و قزاقسـتان را عمیـق خوانـد و بـا
اسـتقبال از پیشـنهاد رهبـر انقلاب بـرای تشـکیل
کمیتـه علمـی در زمینـه فارابـی ،دیدگاههـای خـود
را دربـاره مسـائل منطقـه و شـرایط اوکرایـن بیـان و
توضیحاتـی دربـاره شـرایط کشـورش بعـد از تلاش
نـاکام بـرای کودتـا در دی مـاه سـال گذشـته ،ارائـه
کرد .
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اولویت اساسی بخش کشاورزی استفاده از

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

دانش جدید تولید است

جلسهستاداقامهنمازاستانباحضورنمایندهولیفقیه
درآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

خب رنگار آدینه تبریز:
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی گفــت:
اولویــت اساس ــی بخــش کشــاورزی در راســتای امنی ــت غذای ــی و
اســتفاده از دانــش جدیــد تولی ــد اســت.
دکتــر اکبــر فتحــی در ســخن رانی پیــش از خطب ههــای
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تبریــز ،بــا اشــاره بــه تاســیس نهــاد
جهادســازندگی در اوایــل دوران پی ــروزی انقــاب اســامی ،اظهــار
ک ــرد :امــام (ره) پنــج مــاه بعــد از پی ــروزی انقــاب اســامی ،فرمــان
تاریخــی تشــکیل جهادســازندگی را صــادر کــرد و ایــن نهــاد
مقــدس تشــکیل یافــت تــا محرومی ــت بــه جــا مانــده از رژیــم
ســتم شــاهی را از بی ــن بب ــرد و انصافــا در مــدت فعالی ــت آن در
راســتای گس ــترش آبادان ــی روســتاها و محرومی ــت زدای ــی گامهای
بزرگ ــی برداشــته شــد کــه ام ــروز آثــار و فعالی تهــای آنهــا را بــه
عینــه مشــاهده م یکنیــم.
وی افــزود :ایــن دســتاوردها در حــوزه توســعه روســتاهای کشــور
انجــام گرفــت چ ـرا کــه عشــق بــه والیــت فقی ــه ،خدمــت بــه
مــردم و محرومــان جامعــه در وجــود جهادگــران ســابق کــه
متشــکل از اقشــار مختلــف مردمــی بودنــد ،وجــود داشــت.
وی ادامـ ه داد :جهادســازندگی بــا ش ــروع جنــگ تحمیل ــی نی ــز
ب ــر خــود وظیفــه دانس ــت تــا در صحنه حضــور یابد و پشــتیبانی
و مهندس ــی رزم ــی جنــگ را برعهــده بگی ــرد .ایــن نهــاد در زمــان
جنــگ آنقــدر اثرگــذار شــد کــه از معمــار کبی ــر انقــاب ،لقــب
سنگرســازان ب ــی ســنگر را دریافــت ک ــرد و افتخــار بزرگ ــی ب ـرای
جهادگ ـران در تاریــخ جمهــوری اســامی نوشــته شــد.
فتح ــی بــا اشــاره بــه ادغــام جهادســازندگی بــا وزارت کشــاورزی
در اواخ ــر دهــه  ۷۰نی ــز گفــت :ایــن اقــدام در راســتای فعالی ــت
ه ــر چــه بیشــتر در حــوزه اقتصــاد کشــاورزی ،توســعه اقتصــاد
روســتایی و ایجــاد امنی ــت غذای ــی انجــام گرفتــه و اقدامــات نهــاد
جهادکشــاورزی نی ــز عمدتــا در راســتای توســعه اقتصــاد روســتایی
و ایجــاد امنی ــت غذای ــی بــوده اســت.
وی بــا بی ــان اینکــه ب ـرای تحقــق امنی ــت غذای ــی در کشــور،
وزارت جهادکشــاورزی و ســازمانهای زی ربخــش ،چهــار محــور آب و
خــاک ،نهــاده و منابــع ،کشــت و تولید و بــازار و اقتصاد کشــاورزی
را مدنظ ــر ق ـرار م یدهنــد ،گفــت :ب ـرای فعالی ــت بهت ــر در ایــن
محورهــا ،کشــاورزان عزیــز زحمــات بســیار باالیــی را متحمــل
شــده و ادارات و نهادهــای مختلــف تابــع نیــز فعالی تهــای
مختلفــی انجــام م یدهنــد.
رئی ــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان ش ــرقی بــا بی ــان
اینکــه در بحــث امنیــت غذایــی ،کمیــت و کیفیــت مدنظــر
اســت ،اظهــار ک ــرد :کشــاورزان عزیــز و نهادهــای پشــتیبان ب ـرای
کمی ــت و تامی ــن غــذای موردنی ــاز جمعي ــت فعالی ــت م یکننــد
و در حــوزه ســامت بخــش دام و گیاهــی نیــز مدیریتهــا و
ســازمانهای دامپزشــکی و گیاهپزشــکی مشــغول کار بــوده تــا
کیفی ــت مــواد غذای ــی حاصــل شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه امنی ــت غذای ــی جهــان ام ــروز بــه
واســطه یــک جنــگ در نقطـهای دیگ ــر از جهــان تهدید شــده اســت،
خاط رنشــان ک ــرد :اهمی ــت کشــاورز و فعالی ــت در بخش کشــاورزی در
ایــن دوران دوچنـدان شــده اســت .برخی کارشناســان و سیاســتمداران
قب ــا ب ــر ایــن بــاور بودنــد کــه الزم نیس ــت اتــکا بر منابــع داخل ــی به
ه ــر قیمت ــی انجام گی ــرد و رس ــیدن بــه خودکفایی ض ــرورت نـدارد اما
جنــگ بی ــن روس ــیه و اوک رایــن و خشکس ــال یهای پ ــی در پی نشــان
داد کــه ض ــروری اســت ،ه ــر کشــوری به فکر تامی ــن کاالهای اساس ــی
خــود باشــد تــا بتوانــد محصــوالت را بــدون وابس ــتگی بــه خــارج در
داخــل خــاک خــود تولی ــد کند.
ت منابــع آب و خــاک کــه تهدیــد
وی بــا اشــاره محدودیــ 
کننــده کشــاورزی ام ــروز اســت ،افــزود :ایــن وضعی ــت در بح ـران
دریاچــه ارومی ــه دیــده شــده و حوضــه آبریــز ایــن دریاچــه کــه
 ۵۰درصــد محصــوالت کشــاورزی اســتان را تامیــن م یکنــد،
ام ــروز بــا بح ـران شــدید کــم آب ــی رو بــه رو اســت امــا عل ــی رغــم
ایــن محدودیتهــا ،بخــش کشــاورزی مجب ــور اســت تــا غــذای
موردنی ــاز جامعــه را تامی ــن کنــد.
فتح ــی بــا اشــاره بــه موضــوع افزایــش جمعیت ،تاکی ــد ک ــرد :باید
از علــم روز و دانــش و فنــون جدیــد از جملــه اصــاح ن ـژاد ،بــذور و
نهالهــای اصــاح شــده و  ...اســتفاده کنی ــم تــا عملک ــرد تولی ــد
بخــش کشــاورزی ارتقــا یابـ د و از می ـزان مشــخصی آب بتوانی ــم بهره
ب ــرداری بیشــتر دریافــت کنی ــم .مثــا برداشــت یــک محصــول بــا
می ـزان مشــخصی از آب ممکــن اســت در فصــای آزاد بــه  ۱۰تــن
برســد امــا تولی ــد همــان محصــول بــا همــان می ـزان آب در گلخانــه
ب راب ــر  ۱۰۰تــن اســت.

فرازی از وصیت نامه شهدا

آئینتجلیلازبرگزیدگانجشنوارهعلمیعالمهحلیحوزهعلمیه
آذربایجانشرقیباحضوروسخنرانینمایندهولیفقیه
درآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

درآستانهسالروتاسیسجهادکشاورزیدیدارجمعیازمدیرانوکارکنان
جهادکشاورزیاستانبانمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی
وامامجمعهتبریز

حضوروسخنرانینمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز
در یادواره شهدای روحانی شهرستا هشترود در مسجد جامع این شهر و
دیداربامادرانشهدایطلبه

دیدارمعاوناستانهاومعاوناجراییدیوانمحاسباتکشوربانماینده
ولیفقیهدرآذربایجانشرقی
وامامجمعهتبریز

دیدار دکتر خزاعی معاون وزیر و رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و
بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نماینده ولی فقیه
درآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

همایشخیرینسالمتاستانباحضوروسخنرانینمایندهولیفقیهدر
استان،رئیسمجمعخیرینسالمتکشور،استاندارآذربایجانشرقی
وجمعیازخیرینونیکوکاران

مراسم تشییع حجت االسالم و المسلمین آتش زر با حضور و اقامه نماز به
امامتنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز
درشهرستانبناب

هدف حزب موتلفه اسالمی
تحقق جامعه نمونه اسالمی است

میز خدمت اداره کل کشاورزی  ،دامپزشکی  ،شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ،
مخاب رات و محیط زیست در پیش از خطبه های نمازجمعه در مصلی حضرت امام ( ره) تب ریز

خب رنگار آدینه تبریز:
دکت ــر رحی ــم جهان ــی دبی ــر حــزب موتلفــه اســامی در
آذربایجــان شــرقی در ســخن رانی پیــش از خطبــه هــای
نمازجمعــه تبریــز دربــاره تاریخچــه حــزب موتلفــه اســامی
گفــت 26 :خ ــرداد مصــادف بــود بــا شــهادت طالیــه داران
آفتــاب شــهیدان بخارایــی ،امانــی ،صفــاری ه رنــدی و
نی ــک نـژاد کــه ایــن بزرگــواران در ســطح مب ــارزات انقالب ــی
و اســامی خــود در پی ــروزی و تــداوم انقــاب اســامی نقش
تاثیرگــذاری ایفــا نمــوده اند.
وی افــزود :حــزب موتلفــه اســامی ،همــزاد بــا نهضــت
امــام خمین ــی(ره) در ســال  1342تاس ــیس شــد و بی ــش
از  59ســال ســابقه کار ،تــاش ،جهــاد و شــهادت دارد.
تشــکلی کــه از بس ــیاری جهــات ب ــی نظیر اســت و توســط
امــام ،هیــات موســس آن گزینــش شــده و در حضــور
ایشــان تاس ــیس شــده اســت .تشــکلی اســت کــه رضایــت
امــام در را آغــاز فعالیــت جلــب کــرده ،از دعــای نیمــه
شــب امــام و عنایــات مس ــتمر آن عب ــد صالــح خــدا به ــره
منــد شــده و تــا پایــان عم ــر پ ربرکــت امــام خمین ــی (ره)
بــه او وفــادار مانــده و همــواره ب ـرای حرکــت تشــکیالتی
خــود تایی ــد امــام را مدنظ ــر داشــته اســت .حــزب موتلفــه
اســامی مــورد عنایــت ول ــی فقی ــه عــادل ،م راجــع معظــم
تقلی ــد ،روحانی ــت کشــور و چهرههــای مانــدگار در انقــاب
و نظــام جمهــوری اســامی بــوده و هس ــت.
جهان ــی ادامــه داد :اساســنامه و م رامنامــه حــزب موتلفــه
اســامی در ســال  1342توســط آیــت اهلل شــهید دکتــر
بهشــتی تدویــن شــد.
دبی ــر حــزب موتلفــه اســامی آذربایجــان ش ــرقی افــزود:
هــدف حــزب موتلفــه اســامی طب ــق م رامنامــه ایــن حــزب
تحقــق جامعــه نمونــه اســامی اســت.
وی افــزود :موتلفــه اســامی تج ربه ســه نس ــل را در توشــه
دارد؛ نس ــل اول کــه در میانــه می ــدان و ایثارگ رانــه در انقالب
شــکوهمند اســامی نقــش اساس ــی ایفــا نمــود ،نس ــل دوم
کــه در جبهــه هــای نب ــرد بــا منافقی ــن داخلی و دشــمنان
خارجــی و ســازندگ یها خــوش درخشــید و نســل ســوم
کــه بــا بهرهگیــری از تج ربــه دو نســل در کار ســاختن
ای ـران اســامی آبــاد ،آزاد وشــاد تــاش م یکنــد.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

بخشی از آیات قرآن در مورد احترام

و محبت به دیگران و رعایت حقوق آنان

حجت االسالم سید صالح هاشمی

نقاشی حسنا معصومی
دانش آموز پایه هفتم مدرسه خیام
ناحیه  ۳تبریز

خطبه های نمازجمعه
شهرستان های آذربایجان شرقی
امام جمعه هشـترود بر حل مشکالت کشاورزان
تاکید کرد
امـام جمعـه هشـترود بـا بیـان اینکه دولـت باید
به سـمت کشـاورزی قـراردادی بـرود ،خواسـتار حل
مشـکالت کشـاورزان شهرسـتان شد.
حجـت االسلام حسـن جعفریـان در خطبـه هـای
نمـاز جمعـه این هفتـه هشـترود گفت :سـازمان جهاد
کشـاورزی بایـد کشـاورزان منطقـه را بـا شـیوه هـای
جدیـد و مـدرن کشـاورزی آشـنا و دغدغـه آنـان را در
زمینـه تهیـه کـود  ،تخـم و سـم رفـع کننـد.
وی از کشـاورزان هـم خواسـت پـس از برداشـت
محصـول حقـوق واجـب الهـی و محرومـان را کـه
پرداخـت زکات اسـت ،فرامـوش نکننـد و زکات را به
موقـع پرداخـت کننـد.
جعفریـان همچنیـن خواسـتار عملیاتـی شـدن
جهـاد تبییـن در جامعـه شـد و گفت :جوانـان باید
آسـتین هـای خود را بـاال بزنند و وارد میدان شـوند
و مسـئوالن را بـکار گیرنـد و بـا روحیـه انقالبـی و
جهـادی وارد میدان شـوند.
رضایت منـدی مردم موجب رضایت مندی
خداوند است
امـام جمعـه “میانـه” در خطبـه هـای عبـادی و
سیاسـی نمـاز جمعه ضمـن تقدیـر از فراجا،کارکنان
آن را از نیروهـای انقالبـی و زحمتکـش دانسـت.
حجـت االسلام ” عبدالـه محمـدی” درخطبه های
عبـادی و سیاسـی نمازجمعـه ایـن هفتـه ،از زحمـات
فرمانـده انتظامی شهرسـتان و همه کارکنـان انتظامی
در راسـتای برقـراری نظـم و امنیـت و همچنیـن از
دسـتگیری بسـیار سـریع سـارقان بانـک ملـی شـعبه
دانشـگاه تهـران در داخـل و خـارج کشـور تقدیـر و
تشـکر کرد.
وی اظهـار داشـت :اقـدام ارزشـمند و بـه موقـع
نیـروی انتظامـی در دسـتگیری سـارقان بانـک ملی
شـعبه دانشـگاه تهران توسـط فرمانـده کل انتظامی
جـای قدردانـی داشـته و نـادان هایی کـه در فضای
مجـازی و صـدا و سـیما علیـه ایـن سـازمان هجمـه
آوردنـد ،نهایـت بـی تقوایـی را کردند.
وی احسـاس امنیـت در سـطح جامعـه را بسـیار
الزم و ضـروری دانسـت و افـزود  :رسـالت کار نیروی
انتظامـی  ،تامیـن نظـم و امنیـت اسـت تـا بتوانـد
پناهگاهـی محکـم بـرای مـردم ایجـاد کنـد و در
سـایه آن،شـهروندان احسـاس آرامـش و امنیـت
داشـته باشـند.
امـام جمعـه شهرسـتان میانـه با ابـراز امیـدواری از
موفقیـت پلیـس در ماموریـت هـای پیـش رو ،گفت :
بـه فضـل خداوند متعـال امروز شـاهد پیشـرفت های
روز افـزون پلیـس بـه ویـژه در مأموریـت هـا در جهت
حفـظ ارزش هـای نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی
ایران هسـتیم .
حجـت االسلام “محمـدی” در پایـان بـا اشـاره
بـه اینکـه مـردم شهرسـتان میانـه ازعملکـرد
پلیـس درپیشـگیری از جرایـم و مبـارزه بـا
هنجارشـکنان و اعتیـاد رضایـت کامـل دارنـد
افـزود :پلیـس در قلـب مـردم جـای دارد و
رضایـت منـدی مردم موجـب رضایت منـدی خداوند
متعال خواهد شـد.

 -۱قــرآن مجید همــة مؤمنان را بــرادر یکدیگر
دانسته ،م یفرماید« :إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِم ُنون َ إِخْ َوة«(حج رات)10،
از کلمة «انما» حصر اســتفاده م یشود؛ یعنی جز این
نیست که مؤمنان با هم دیگر ب رادرند.
از ایــن آیه ،پیوند محکمی که اســام بین مؤمنان
برق رار کرده و نیز حقوق ف راوانی که مؤمنان به هم دیگر
دارند و احت رامی که باید نســبت به هم دیگر داشــته
باشند ،به خوبی استفاده م یشود.
« -۲إِن َّ ْ
ــر ب ِال ْ َع ْدل ِ َو االْ ْح َس َـ ــان (نحل)90،
الل َ یَأ ُم ُ
َّ
خداونــد به عدل و احســان فرمان م یدهــد ».این آیه
عمومی ت دارد و تنها دربارة مؤمنان و مسلمانان نیس ت؛
ّ
مسلمانان وظیفه دارند حتی با کفّار نیز به طور عدل و
احسان رفتار کنند.
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َو ال ْ َم َس َـ ــ ِک ی ن ِ َو ُق ولُوا ْ ل ِل َّناس ِ ُح ْس ًنا؛(بقره )83،به پدر و
مادر نیکی کنید و نیز به نزدیکان و یتیمان و بینوایان
نیکی کنید ،و به مردم کالم نیک گویید».
عالمــه طباطبای ی در اینباره فرمودهاند« :در این آیه،
موارد احسان ،از اهم ّ و اقرب ،به مهم ّ و اَبعد ،بیان شده،
ابتدا دســتور احســان و احت رام به پدر و مادر که اصل
هستند و وجود انسان وابسته به آنهاست م یدهد ،بعد
به خویشان انســان که از دیگ ران به انسان نزدیکترند،
از خویشــان که بگذریم ،ایتام از همه ســزاوارترند ب رای
احســان و نیکی بــه آنها ،به خاطر صغیــر بودن و از
دســت دادن پدر ،بعد از آن بینوایان و محرومان ،سپس
دستور م یدهد که با مردم به نیکی سخن گویید و این
کنایه از حســن معاشرت با مردم است چه کافر باشند
چه مؤمن( ».تفســیر المیــزان ،عالمه طباطبای ی ج ،1
ص )،219
ُ
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الس بی ل ِ وما َملَ َکت اَیمـ َــ ُن ُکم اِن َّ ّ
ب َ
ِالجنـــب ِ وابن ِ َّ
یُحِ ب ُّ َمن کان َ ُمختاالً َفخورا ؛(نســأ )36،و احسان کنید
به همســایگان نزدیک و همســایگان دور و کسانی که
محب ت دارند و کسانی که در سفر
با انسان دوســتی و
ّ
درماندهاند ،و بندگان؛ همانا خداوند انسانهای متکبر و
فخرفروش را دوست نم یدارد».
از این آیه هم حقوقی که همســایه بر انســان دارد،

حتّی همســایگان دور که بر اســاس بعضی روایات تا
چهل خانه از هر طرف همســایه محسوب م یشوند و
نیز حقی که هم سفر و هر کسی که به نوعی با انسان
در ارتباط است و حقی که درمانده در سفر و بندگان بر
انســان دارد ،به خوبی استفاده م یشود و انسان وظیفه
دارد به آنها احسان و محبت کند .ذیل آیه بیان کنندة
این معنا است که هر کس بر اثر تکبر ،به دیگ ران احت رام
ننماید ،محبوب خدا نیس ت.
اح َ
ک لِلْ ُم ْؤ ِمنِی ن؛(حجر )88،بالهای
َ -۵و اخْ ِفض ْ َج َن َ
خود را ب رای مؤمنان بگســتر و پایین بیاور .این تعبیر
حب ت و مالطفت اســت ،همان گونه
کنایه از تواضع و ُم ّ
که پرندگان زمانی کــه م یخواهند به جوجههای خود
اظهــار محبت کنند ،آنها را زیر بــال خود م یگیرند.
(تفسیر نمونه  ،ج  ،11ص ).132
گرچه این خطاب به پیامبر اکرماســت ،ولی تردیدی
نیست که این حکم شامل همه مؤمنان م یباشد .مؤمن
در ب رابــر مؤمن وظیفه دارد کمــال تواضع و فروتنی را
انجام دهد.
ّ
موظف
وقتــی پیامبر اکرمبا آن عظمــت و مقام
باشــد که دربرابر مؤمنان متواضع و فروتن باشــد،
سر
وظیفه پیروان او مشــخص اســت .قران مجید ّ
پیشرفت و گســترش دین اسالم را همین تواضع و
محب ت پیامبر نســبت بــه مردم م یداند:
نرمــی و
ّ
« َف ب َِما َر ْح َمة ٍ ّ ِمــن َّ
الل ِ ل ِنت َ ل َ ُهم ْ َول َ ْو ُکنت َ َف ًّظا َغل َ
ِیظ
َ
ا ل ْ َقلْــب ِ الَ نفَضُّ وا ْ ِمن ْ َح ْول ِک؛(آلعمران )159،از پرتو
رحمت اله ی ،در برابر آنها نرم و مهربان شــدی ،و
اگر تندخو و ســنگدل بــودی ،از اطراف تو پراکنده
م یشدند.».
 -۶قــرآن مجیــد یکی از صفات بنــدگان خا ص ّ
خــدا را ،برخورد خــوب همراه با حلــم و بردباری
آنــان در برابر افــراد جاهل و نــادان م یداندَ « :و
الر ْح َم َـ ــن ِ ا ل َّ ِذین َ یَ ْمشُ ــون َ َعلَ ی االْ ْرض ِ َه ْون ًا َو
ع َِب ا ُد َّ
إ ِ َذا خَ َ
ــما ؛(فرقان)63،
اط َب ُهم ُ ا ل ْ َج َـ ــ ِه ُلون َ َقا لُوا ْ َسلَ ـ َ ً
بندگان خا ص ّ خدا کســانی هســتند که با آرامش
تکب ر روی زمین راه م یرونــد و هنگامی که
و بــی ّ
جاهــان آنها را مــورد خطاب قــرار م یدهند در
پاسخ آنها سالم م یگویند».

برخورد قاطع با جسارتکنندگان
به مقدسات اسالم
ادامه از صفحه اول

ویـژهای را از نظـر اقلیم ،منابع آب و خـاک دارد و دارای
قـدرت غذایی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا هشـدار نسـبت بـه تغییـر
کاربـری اراضـی کشـاورزی تاکیـد کردنـد :اگـر همیـن
طـور پیـش برویـم در سـالهای آینـده زمینـی بـرای
کشـاورزی نخواهیـم داشـت.
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان ،بـر ضرورت
خودکفایـی غذایـی و کاهـش وابسـتگی امنیـت غذایی
در کشـور گفتنـد :در مسـئله کشـاورزی نقـش آمـار و
اطالعـات خیلی مهم اسـت و موضوع اطالعـات و داده ها
یکـی از ضعفهـای مـا در حوزه کشـاورزی اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :در
دنیـا اولیـن فرمانـده م ربـوط بـه نظامیـان و دومیـن
فرمانده،کنتـرل غذایـی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی با اشـاره به
کمبـود سـرمایهگذاری در حـوزه کشـاورزی در کشـور
افزودنـد ۷۰۰ :میلیـارد دالر در طـول سـالهای گذشـته
بـرای صنعـت در کشـور ارز هزینـه شـده اسـت امـا
بیشـترین سـرمایهگذاری در حـوزه کشـاورزی تنهـا ۴
درصـد بوده اسـت.
ایشـان در ادامه سـخنان خـود بر دیپلماسـی غذایی
بـه خصوص با همسـایگان تاکیـد کردند.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه روز بیانزدایی نیز
اشـاره کـرده و گفتنـد :ایـران کشـوری بـا  ۱۶۴میلیـون
هکتـار مسـاحت اسـت کـه محـدوده بیابـان ایـران ۳۲
میلیـون هکتار از مسـاحت کل آن محسـوب م یشـود
و ب راسـاس آمارهـا هر سـال حـدود  ۱۰۰هـزار هکتار به
بیابانهـای کشـور افـزوده م یشـود کـه در ایـن ارتباط
م یتـوان بـا ایجـاد گلخانـه و تغییـر الگـوی مصرف آب
جلـوی ایـن امـر را بگیرم.
خطیـب جمعـه تبریـز بـر صرفهجویـی در
مصـرف آب نیـز تاکیـد و اظهـار کردنـد :آب یکـی
از اساسـیترین و مهمتریـن عناصـر زیسـت اسـت
و برخـورداری از آب سـالم بـرای نیازهـای انسـانی از
عوامـل اساسـی و بـه منزله عامل تمدنسـاز شـناخته
م یشـود و هیـچ کشـوری بـدون اطمینـان از داشـتن
آب نم یتوانـد ثبـات اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی
خـود را حفـظ کنـد.
ایشـان ،بـر آمـوزش و ایجـاد آگاهـی اجتماعـی،
گنجانـدن مباحـث مصـرف بهینـه در منابع آموزشـی،
آمـوزش اصـول مصـرف بهینـه ،نقـش رسـانههای
جمعـی در ترویـج صرفهجویـی و تغییـر الگـوی
مصـرف و توجـه بـه مبانـی دینـی در صرفهجویی آب
تاکیـد کردنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در بخش
دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه وضعیـت
جـاده ورزقـان -خاروانـا در شـان جمهـوری اسلامی
ایـران نیسـت ،گفتنـد :در رابطـه بـا بخـش خاروانا کم
توجهی شـده اسـت ،و از مسـئوالن اداره راهداری استان
آذربایجانشـرقی ،وزارت راه و شهرسـازی و مسـئوالن
مـس سـونگون درخواسـت میکنم بـه منطقـه خاروانا
توجـه ویژه شـود.
امـام جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :جالـب اسـت
روسـتاهای کنـار سـد حاجیلار در آب در مضیقه هسـتند.
ایشـان پیشـنهاد کردنـد :اسـتاندار آذربایجان شـرقی
دسـتور تشـکیل کارگروهـی را در ایـن رابطـه بدهنـد و
مـن هـم گزارشهـا و نامههـای مردمـی را در ایـن کار
گـروه منعکـس کنـم تا ایـن کارگـروه مشـکالت خاروانا
را بررسـی کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی تصریـح
کردنـد :معلـوم مـی شـود بـا ایـن همـه مشـکالت بـه
منطقـه خاروانـا در سـال هـای گذشـته کـم توجهـی
شـده اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان
اظهـار امیـدواری کردنـد :بـه برکـت سـفر اخیـر
رئیـس جمهـور بـه آذربایجانشـرقی بـه ایـن منطقه
توجـه ویژه شـود.
ایشـان در ادامـه تصریـح کردنـد :تـا نتیجـه مطلوب
ایـن مسـئله و حـل مشـکالت منطقـه خاروانـا ،در
نمازجمعـه مرتـب پیگیـری خواهـم کـرد بـه خاطـر
اینکـه وضعیـت جـاده ورزقـان -خاروانـا ،در شـان نظـام
جمهـوری اسلامی ایـران نیسـت.
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مفاخر مذهبي
آیت اهلل سید مرتضی خسروشاهی
حضـرت آیـت اهلل سـید مرتضـی
خسروشـاهی فرزنـد آیـت اهلل سـید
احمـد از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا
و از چهـره هـای درخشـان خانـدان
فقاهت و سیاسـت خسروشـاهی در
قـرن چهاردهـم هجری قمری اسـت.
در چهاردهـم شـوال المکـرم سـال
 1299ق .ب رابـر بـا هفتـم شـهریور
 1261ش .بـه هنـگام حضـور والـد
معظـم خـود در نجـف اشـرف دیده

به جهـان گشـود.
در کودکـی بـه همـراه پدر بـه تبریز بازگشـت .مقدمات و بخشـی
از سـطوح را نـزد پـدر ف را گرفت در سـنین جوانی عـازم حوزه علمیه
نجـف اشـرف شـد و از محضر اسـتادان بـزرگ آن حوزه مقدسـه بهره
بـرد و بـه درجه رفیـع اجتهاد در علـوم اسلامی نایل آمد.
معظـم لـه پـس از نیـل بـه کمـاالت علمـی و معنـوی بـه تبریز
بازگشـت و بـه ترویـج و تبلیغ معـارف دینی و ندریـس و تحقیق و
تالیـف در علوم اسلامی همت گمارد و در شـمار عالمـان ط راز اول
و م راجـع دینـی آن دیـار قـرار گرفـت .در جریان اسـتبداد رضاخانی
بـر ضـد ظلـم و فسـاد شـورید و علیه کشـف حجـاب خروشـید و
ایـن امـر موجـب تبعید ایشـان به سـمنان شـد  .پـس از رهایی از
تبعیـد بـه مشـهد مقـدس مهاجـرت کـرد ودر پـی اص رار مـردم به
تبریز بازگشـت.
وفـات آن عالـم ربانی در ششـم رجب المرجب سـال  1372ق .ب رابر
بـا دوم فروردیـن مـاه 1332ش .بـه وقوع پیوسـت .پیکرپاکش را پس
از تشـییع بـا شـکوه در جـوار امامـزاده اب راهیـم (ع) تبریـز بـه امانت
گذاشـتند و سـپس به نجف اشـرف منتقل و در جوار بارگاه ملکوتی
حضـرت امیـر المومنین علـی( ع) به خاک سـپردند.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

استفاده از مال پیدا شده
مـن یک انگشـتر پیـدا کرده ام؛ آیـا جایز اسـت مبلغ آن را
بـه فقیـر صدقه بدهـم و خودم از آن اسـتفاده کنم؟
جـواب :اگـر قیمـت آن ،بـه مقـدار دو و نیـم گـرم نقـره یا
بیشـتر باشـد و نشـانه ای دارد که با آن صاحبش پیدا شـود،
بایـد یـک سـال (بـه صورتی کـه در رسـاله های عملیـه بیان
شـده) اعلان گـردد؛ چنانچـه صاحـب مـال پیـدا نشـود می
توانیـد آن را بـرای خـود برداریـد بـه قصـد این کـه هر وقت
صاحبـش پیـدا شـد عـوض آن را بـه او بدهیـد یـا بـرای او
نگهـداری کنیـد تـا زمانـی کـه پیدا شـد ،بـه او بدهیـد ولی
احتیـاط مسـتحب آن اسـت کـه از طـرف
صاحبـش صدقه بدهیـد .البته اگـر در بین
سـالی کـه اعالن مـی کنیـد از پیدا شـدن
صاحـب مـال ناامید شـوید ،احتیـاط واجب
آن اسـت کـه صدقـه بدهید.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  3تیر ) 1401
قتــل «ميــرزا جهانگيرخــان شــي رازی» مديــر روزنامــه صــور
اســرافيل بــه دســتور محمدعلــي شــاه ( 1287ش)
قتــل «ملــك المتكلمي ــن» خطي ــب و روشــنفكر مش ــروطهخواه
توســط ع وامــل محمــد عل ــي شــاه ( 1287ش)
پايــان مرحلــه اول مش ــروطيت و آغــاز اســتب داد صغي ــر در دوران
مشــروطه ( 1287ش)
عملي ــات كوچــك نص ــر  5در منطقــه جنــوب غ رب ــي شهرســتان
سردشــت ،توســط س ــپاه (1366ش)
درگذشــت دانشــمند و نويس ــنده معاص ـر ،اســتاد «س ــيد مصلــح
الديــن مهــدوي اصفهان ــي» ( 1374ش)
تحصــن مش ــروطهطلبان بــه رهبري «ش ــيخ فضـل َّ
الل نــوري» در
حرم عب دالعظي ــم (1286ش)
برق ـراري حكومــت نظام ــي در ته ـران بــه دنب ــال بــه تــوپ بس ــتن
مجل ــس شــوراي مل ــي ( 1287ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  24ذی القعده ) 1443
حركــت امــامرضــا(ع) از مدينــه بــه خ راســان محــل حكومــت
مامــون عباســی( 200ق)
قتــل «حســين بــن منصورحــ ّ
اج» عــارف و زاهــد شــهير
مســلمان( 309ق)
ف مازندران ــي» مع ــروف بــه
رحلــت فقي ــه بــزرگ «مالمحمــد ش ـري 
«ش ـريف العلمــاء» (1246ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  24ژوئن ) 2022
آغــاز حملــه بــزرگ «ناپلئــون بُناپــارت» پادشــاه ف رانســه بــه
روســيه تــزاري (1812م)
درگذشــت «راب ــرت فول ُتــن» مبتك ــر امريكاي ــي و مخت ــرع كشــتي
بخــار (1815م)
آزادي شــهر «كاراكاس» در ج ريــان جنــگهــای ضداســتعمار
اســپانيا (1821م)
اختــراع كــورههــاي ذوب فلــزات توســط «هنــري ب ِْس ــ ِم ر»
صنعتگــر انگليســي (1843م)

جلسه شورای اقامه نماز و مهدویت

استان آذربایجان شرقی برگزار شد

خب رنگار آدینه تب ریز:
جلسـه شـورای اقامـه نمـاز و مهدویـت اسـتان بـا
حضـور نماینده ولی فقیه در اسـتان ،مدیر سـتاد اقامه
نماز ،تفسـیر و مهدویت استان و کارشناسان این ستاد،
فرمانـدار تب ریز و جمعـی از مدی ران کل برگزار شـد.
جلسـه شـورای اقامـه نمـاز و مهدویـت اسـتان
بـا حضـور حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین
سـیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان،
حجت االسلام آقاجانی مدیر سـتاد اقامه نماز ،تفسـیر
و مهدویت اسـتان و کارشناسـان این ستاد ،جعفری آذر
فرمانـدار تب ریز ،صفری مدیرکل صدا و سـیمای اسـتان،
صیـادی مدیـرکل آمـوزش و پـرورش ،نقی پور ریاسـت
دانشـگاه علـوم پزشـکی و جمعـی از مدیـران کل ،در
محـل بیـت نماینده ولـی فقیه در اسـتان برگزار شـد.
حضـرت حجت االسلام و المسـلمین آل هاشـم
نماینده ولی فقیه در اسـتان ضمن قدردانی و تشـکر
از حضـور جمـع حاضـر گفتند :رسـول گ رامی اسلام
در مـورد فضیلـت و اهمیـت نمـاز جماعـت فرمودند:
نمـاز بـا جماعـت بهتـر از  ۴۰سـال نمـاز فـرادی
اسـت ،امـا پـاداش و آثـاری کـه بـرای نمـاز جماعـت
بیـان شـده اسـت متاسـفانه برخـی از این پـاداش ها
محـروم هسـتند .رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه
اسـتان افزودنـد :همانگونـه کـه بـه اتـاق مدیـر ادارات
رسـیدگی می شـود تا کم و کاسـتی نداشـته باشد به
نمازخانـه هـا ادارات نیـز باید رسـیدگی و توجه شـود.
نمازخانـه هـا بهتریـن مکان بـرای کمک بـه یکدیگر
اسـت و همـه در کنـار یکدگیـر مشـکالت یکدیگر را
شـنیده و حـل میکنند.
حجـت االسلام و المسـلمین آل هاشـم گفتنـد:
حضـور مسـئولین در ادارات بایـد بـه گونـه ای باشـد
کـه مـردم رغبـت به حضـور مسـئول در نماز داشـته
باشـند؛ منظـم و کوتـاه بـودن نمـاز جماعـت مهـم
اسـت ،برعکـس کـه در نماز ف رادی بیشـتر بـا خضوع
و خشـوع اسـت.
ایشـان افزودند :تاثیـرات برگزاری نمـاز در ادارات زیاد
اسـت و مدیـران محتـرم ب رای تشـکیل نمـاز جماعت
بگونـه ای ب رنامه ریـزی کنند تا تاثیر آن در اداره روشـن
باشـد .بـه عنوان مثال تقویـت وجـدان کاری و وحدت و
همدلـی ،افزایـش معنویت و صمیمیت بـدور از فضای
اداری و رسـمی ایجـاد شـود .وقتـی مدیـر و معاونان در
بیـن کارکنـان هسـتند مشـکل برخـی از کارکنـان بـا
گفتگـو با آنهـا در همانجـا برطرف می شـود.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان گفتنـد :مقام معظم
رهبـری در مـورد نمـاز در ادارات می فرمایند :با توجه به
اهمیـت نماز و تاکیـد ف راوان به اقامه نمـاز در اول وقت
و بـا توجـه بـه فضیلـت نماز جماعت ،مناسـب اسـت
مسـئوالن امر روشـی اتخاذ کنند تا کارکنان بتوانند در
سـاعات کار اداری نمـاز خـود را در اول وقـت با کمت رین
زمـان اقامه کنند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامه
از عملکـرد سـازمان ورزش انتقـاد کـرده و بیـان کردند:
فوتبـال را در وقـت اذان برگـزار مـی کننـد.
امـام جمعـه تب ریـز از رونـق گرفتـن نمـاز و بحـث
تفسـیر و نهج البالغه و سـه شـنبه های مهـدوی اب راز
خرسـندی کـرده و از مدیر سـتاد اقامه نماز ،تفسـیر و
مهدویـت تقدیر و تشـکر کردند.
ایشـان در پایـان بـا اهـدای لـوح تقدیـر و انگشـتر
متبـرک رهبـر معظـم انقلاب امـام خامنـه ای بـه
مسـئول روابـط عمومـی سـتاد ،از فعالیـت هـای وی
تقدیـر و تشـکر کردنـد.
حجـت االسلام آقاجانـی مدیـر سـتاد اقامـه نماز،
تفسـیر و مهدویت استان آذربایجان شـرقی نیز در این
جلسـه بیان کـرد :بعد از غیبت امام زمـان (عج) ،والیت
فقیـه به صـورت تئوری مطرح می شـد ،ولـی به برکت
جمهـوری اسلامی ایـران مبحث والیت فقیـه از تئوری
صرف خارج شـده اسـت.
وی در ادامـه گفـت :رویکـرد جمهـوری اسلامی به
مسـائل معنوی و اسـتکبار سـتیزی و برق راری مسـائل
معنـوی اسـت .از جملـه آن مبحـث نمـاز و قـران و

مهدویـت می باشـد.
آقاجانـی در ادامـه بـه فعالیـت سـتاد اقامـه نمـاز
پرداخت و گفت :سـتاد اقامـه نماز رهنمودهای نماینده
ولـی فقیـه و ابالغیـه هایی کـه از طرف سـتاد مرکزی
فرسـتاده مـی شـود به یـاری خدا سـعی می شـود به
نحو احسـن تحقق پی دا کنـد .تمـام ادارات و نهاد ها با
مـا در ارتبـاط هسـتند و ما نیز به جـد پیگیر مباحث
نمـازی و مهدوی و ق رانی هسـتیم.
مدیر سـتاد اقامه نماز اسـتان گفت :حجت االسالم
صابـر کارشـناس فرهنگی و آموزشـی سـتاد علاوه بر
کارهایـی کـه از طـرف سـتاد مرکـزی ابلاغ می شـود
(مانند برگزاری جشـن تکلیـف ها ،دوره های آموزشـی،
برگـزاری مسـابقات از جملـه مسـابقه کتابخوانـی
س راسـری نمـاز در سـیره و سـخن امی رالمومنیـن کـه
بالـغ بـر هـزار جلـد کتـاب بـه ادارات پخـش شـد).
ب رنامـه های ابتـکاری در ایام و مناسـبت های مختلف
ملـی و مذهبـی برگـزار می کنـد .مانند :تفسـیر آیات
نمـازی کـه در صـدا و سـیما نیـز پخـش شـد ،پویش
بهت ریـن خاطـره نمـازی شـهدا در هفته دفـاع مقدس
برگـزار شـد ،نظارت و ارزیابی توسـط کارشـناس سـتاد
اقامـه نمـاز حجـت االسلام بابایـی و همـکاری حجت
االسلام صابـر انجام می شـود.
وی افـزود :بارگـزاری عملکرد های نمـازی و مهدوی
کـه در سـامانه سـجاده انجـام می گیـرد بالغ بـر ۱۰۰
اداره و نهاد و سـازمان هم راه بـا  ۱۵۰اداره تابعه و اقماری
انجام مـی گیرد.
آقاجانـی در ادامـه گفـت :جشـنواره و ب رنامـه بزرگ
فجـر تـا فجـر از بهمـن مـاه سـال گذشـته شـروع
شـده اسـت .مقدمـات ایـن جشـنواره پی ریزی شـده و
جلسـات مختلفی در این راسـتا تشـکیل شـده است.
وی در ادامـه از ب رنامـه هـای قرآنی و ابالغیه سـتاد
اقامـه نمـاز بـه ادارات مبنـی بـر برگـزاری تفسـیر در
روزهـای یـک شـنبه مطالبـی را بیـان کـرد و گفـت:
ائمـه جمعـه در شهرسـتان ها ب رنامه یک شـنبه های
علوی و دوشـنبه های تفسـیری را برگـزار می کنند.
حجـت االسلام آقاجانـی در ادامـه بیان کـرد :دوره
آموزشـی مهارت های بیان تفسـیر در ادامه سـفر آقای
ق رائتـی و پیگیری هـای جنابعالی اولین بار در اسـتان
برگزار شـد.
او در ادامـه بیان کرد :کارشـناس فرهنگـی ،آموزش
و پژوهـش بنیـاد مهدویـت حجـت االسلام دژبـان بـا
تلاش هـای شـبانه روزی ،و کاملا محسـوس ایشـان
ب رنامـه هـا بـه خوبـی در حـال اجـراء هسـتند و نتایج
خوبـی هـم بـه هم راه داشـته اسـت.
آقاجانـی گفـت :همایـش مبلغیـن مهـدوی در
مـدارس بـا همکاری آمـوزش و پرورش اسـتان که بیش
از  ۱۸۰نفـر از فعاالن فرهنگی مهدوی شـرکت کرده اند
درحـال برگزاری اسـت.
وی افـزود:در راسـتای آشـنایی دانـش آمـوزان بـا
مباحـث مهدویـت ،مبلغیـن پـس از اتمـام دوره ،هـر
هفتـه بـه مـدارس ابتدایـی و راهنمایـی فرسـتاده
می شوند.
حجـت االسلام آقاجانـی در ادامـه بـه کیفیـت و
محتوای جلسات مبلغین و شـیوه جذب دانش آموزان
پرداخـت و بدیـن مضمـون گفت :جهت ارتقای سـطح
روانشناسـی در مقابلـه بـا دانـش آمـوزان و شـیوه ی
جـذب دانـش آموزان کالسـهایی بـرای مبلغیـن برگزار
شد .
آقاجانـی در بخش دیگری از سـخنان خود با اشـاره
بـه اهمیـت ترویـج فرهنـگ مهدویـت از ط ریـق هن ر،
گفت :طبق هماهنگی انجام شـده و برگزاری جلسـات
بـا کارگـردان و سـرمایهگذار دربـاره سـاخت سلسـله
فیلـم هایی با موضوعات مهـدوی که بزودی فیلمنامه
به بنیاد مهدویت اسـتان ارائه خواهد شـد.
مدیـر سـتاد اقامه نماز ،تفسـیر و مهدویت اسـتان
در ادامـه از فعالیـت هـای شـبانه روزی آقـای عطاءالـه
پورصابـری مسـئول روابـط عمومـی سـتاد اقامـه نماز
اسـتان تقدیـر و تشـکر کـرد و گفت :با همـت و تالش
مسـتمر مسـئول روابـط عمومـی سـتاد ،خبرهـای
سـتادی به طور کامل و در اسـرع وقت در سـایت ستاد
اقامـه نماز اسـتان قـرار مـی گیرد.
وی افـزود :حاصـل تالش هـای عطاءالـه پورصابری،
دریافـت لـوح تقدیـر و انگشـتر متبـرک رهبـر معظم
انقلاب حضـرت امـام خامنه ای از سـمت سـتاد مرکز
بود.

معريف کتاب

شفيقه موسوي

وحدت حوزه و دانشگاه

كتــاب «وحــدت حــوزه و
دانشــگاه» توســط «حجــت االســام
والمســلمین عليرضــا اع رافــي»
و بــه همــت «علــی بخشــی»،
تحقیــق و نــگارش یافتــه و بــا
همــكاري «موسســه فرهنگــی
هن ــری اش ـراق و عرفــان» در ســال
 1390فيپــا گرفتــه و در 291
صفحــه بــا قطــع وزي ــري در  2000شــمارگان بــه زيــور چــاپ
آراســته شــد.
حــوزه و دانشــگاه مهــم ت ریــن نهادهــای اجتماع ــی هس ــتند که
ه ــر یــک از آن هــا و نی ــز مناس ــبات آن دو نقــش ب ــی بدیــل در
شــکل گی ــری و جهــت ده ــی بــه وقایــع و تحــوالت اجتماع ــی در
همــه ابعــاد آن دارد .ایــن شــکل از ســاختار ایــن دو نهــاد تنهــا بــه
کشــور اي ـران اختصــاص دارد.
انقــاب اســامی در پ ــی بازگشــت بــه اصالــت تمــدن اســامی
بــا مالحظــه اقتضائــات و ش ـرایط جهــان معاص ــر اســت و در ایــن
مس ــیر بــه مقولــه (حــوزه و دانشــگاه) و مناس ــبات آنهــا بــه مثابــه
موضوع ــی مهــم و راهب ــردی م ــی اندیشــد؛ از ایــن رو ،ایــن مقولــه
ط ــی دهــه هــای اخی ـر ،چــه قب ــل از پی ــروزی انقــاب و چــه پس
از آن ،از ســوی صاحــب نظ ـران مــورد نــازک اندیش ــی هــا و دقــت
ورزی هــای ف ـراوان ق ـرار گرفتــه و نظ ریــات و ادبی ــات گس ــترده ای
در ایــن زمینــه تولی ــد شــده و در عمــل نی ــز در راهب ــرد وحــدت و
همگ رای ــی توفیقــات ارزنــده ای بــه دســت آمــده اســت.
مولــف مجموعــه حاض ــر از اعضــای جامعــه مدرس ــین حــوزه
علمی ــه قــم و از اســاتید حــوزه و دانشــگاه اســت كــه صاحــب
تج ربی ــات علم ــی و عمل ــی گ رانقــدری در ایــن عرصــه اســت كــه
در طــول ســالیان متمــادی بــا مدی ریــت در پژوهشــگاه حــوزه و
دانشــگاه و عضویــت در شــورای عال ــی انقــاب فرهنگ ــی از نزدیک
بــا مس ــائل ،موضوعــات و دغدغههــا آشــنا بــوده کــه ب ــر وزانــت اثر
افــزوده اســت و از امتی ــازات مهــم آن بــه شــمار م ـیرود.
از دیگ ــر امتی ــازات ایــن کتــاب آن اســت کــه اغلــب مباحث ــی
کــه دربــاره وحــدت حــوزه و دانشــگاه تاکنــون مط ــرح شــدهاند،
عمومـاً درقالــب مصاحب ــه و مقــاالت بــوده اســت ،امــا ایــن کتــاب
بــا یــک انس ــجام منطق ــی و بــا ویژگیهــای منحصر بــه ف ــرد درباره
وحــدت حــوزه و دانشــگاه تدویــن شــده اســت.
مجموعــه حاض ــر در چهــار بخــش تنظی ــم شــده اســت .بخش
اول بــا عنـوان حــوزه ،شــامل «تاریــخ تطــور حــوزه هــای علمی ــه»،
«ویژگ ــی هــای تاریخ ــی حــوزه هــای ش ــیعه»« ،قــوت و فرصــت
هــای حــوزه در دورة معاصــر» و «کاســتی هــا و چالــش هــای
حــوزه در روزگار معاصــر» مــی شــود .در بخــش دوم بــا عنــوان
دانشــگاه« ،پیش ــینه ،تع ریــف و عناص ــر دانشــگاه»« ،مزیــت هــای
نظام آموزش ــی و پژوهش ــی دانشــگاه»« ،رســالت و وظایف دانشــگاه
هــا در ای ـران» و «اســامی ک ــردن دانشــگاه هــا» آورده شــده اســت.
مواجهــة حــوزه و دانشــگاه ،عنـوان بخــش ســوم ایــن کتاب اســت
کــه بــه مس ــائلی چــون «تبارشناس ــی مواجهــه»« ،علــوم انس ــانی
محــور مواجهــه»« ،امــکان ســنجی ارتب ــاط بی ــن علــوم انس ــانی و
معرفــت دین ــی»« ،تعامــات علــوم انس ــانی و دیــن»« ،رویکردها به
علــوم انس ــانی دین ــی یــا علــم دین ــی» و «مکانی ــزم سازگارســازی
علــوم انس ــانی بــا آمــوزه هــای اســامی» ،م ــی پ ــردازد .در بخــش
چهــارم بــا عنـوان وحــدت یــا جدای ــی ،مطالــب «تع ریف ،ض ــرورت
و اهـداف وحــدت حــوزه و دانشــگاه»« ،آس ــیب شناس ــی وحــدت»،
«راهب ــرد هــا و راهکارهــای وحــدت»« ،قلمروهــای وحــدت حــوزه و
دانشــگاه»« ،رویکردهــای وحــدت حــوزه و دانشــگاه»« ،کامیاب ــی و
ناکام ــی هــای وحــدت» و «منشــور ارتباط ــی و تعامل ــی حــوزه و
دانشــگاه» آمــده اســت.
در بخشــی از مجموعــه حاضــر آمــده اســت« :حــوزه و
دانشــگاه ،عشــرتکده و ف رامــوش خانــه نیســت؛ بــرج بلنــد
دیدبان ــی و حفاظــت از جــان ،مــال ،اندیشــه ،ایمــان و فرهنــگ
م ــردم اســت .دانشــجو و طلب ــه ای کــه ایــن رســالت بــزرگ را
ف رامــوش کنــد ،و بــرای رفــاه خویــش ،علــم را در خدمــت
(ظالمــان) ق ـرار دهــد ،وظیفــه بــزرگ خویــش را وا نهــاده اســت.
آنچــه بــه حــوزه و دانشــگاه وحــدت ،قــدرت و اعتب ــار اجتماع ــی
م ــی بخشــد ،آزادگ ــی ،فــداکاری ،آگاه ــی ،همــدردی بــا م ــردم و
خدمــت بــه بنــدگان خــدا ب ـرای جلــب رضــای او اســت .حــوزه
و دانشــگاه دو ســکوی پ ــرواز جامعــه ،دو یــار دیریــن ،دو پایــگاه
مردم ــی ،دو کانــون آگاه ــی ،دو نی ــاز بنیادین و دو رکن اســتقالل
و آزادی ملــت اســت .ایــن وحــدت و تعامــل یــا همگ رایــی و
پیونــد ،پی ــش از اینکــه وظیفــه ب ـرای نخبــگان دو نهــاد باشــد،
حق ــی ب ـرای کل جامعــه اســت .بــه بی ــان دیگ ــر جامعــه حــق
دارد از نخبگانــش همگ رای ــی و وحــدت را بخواهــد؛ زی ـرا تأثی ــری
کــه ایــن پیوســت یــا گسس ــت بــه لحــاظ ســامت و ناهنجــاری
اجتماع ــی و رشــد و انحطــاط دارد ،بــه طــور مس ــتقیم متوجــه
عمــوم اف ـراد جامعــه خواهــد بــود».
و در خاتمــه فهرســت آثــاري كــه در تالي ــف مجموعــه حاضر از
آن اســتفاده شــده ،آمده اســت.

صحيفه نور امام خميني (ره)

ظالمین

لزوم مقابلۀ مسلمین جهان با
 و ما امروز مبتالی به این معنا هستیم ،مسلمانها مبتالی به این
معنا هستند ،مسلمانهامی بینند که این دولتهای بزرگ ،این قدرتهای
بزرگ و این کسانی که اذناب آنها هستند،کسانی که فرمانبر آنها هستند
اآلن با مســلمین ،با مردم ،با مستضعفین ،حتی با آن کسانی ک همال
خودشــان است چه می کنند .تمام اینها ظاهر می گویند که ما اقامۀ
عدل می خواهی مبکنیم ،اما چه عدلی؟ عدل ام ریکایی ،عدل ام ریکایی
یعنی چه؟ یعنی هرکس خاضع ب همن شد ،آن یک چیزی است که ما
او را قب ولــش داریم ،هرکس منافع مملکتــش را به ما دا دما او را قبول
ی
داریم! از آن ور شوروی هم همین است ،همۀ این قدرتهای بزرگ اینطور 
هستند و ما باید در مقابل تمام اینها بایستیم ،همان طوری که جوانهای
مــا بحمداهلل اآلن درجبهه ها این پیروزیها را ،این پیروزیهای بزرگ را به
نمطلب باشد ،باید هیچ درش سستی نشود
دست آوردند ،باید تا آخر ای 
بعلم بدهند .بناب راین عید
تا وقتی که ان شاءاهلل علم را به دست صاح 
تکه حجت
نوروز ما ،یک عید نوروزی است که در یکوقتی واقع شده اس 
بر ماست و او این است که زندگی سی دالشهدا ،زندگی حضرت صاحب ـ
سالم اهلل علیه ـ زندگی همۀ انبیای عالم ،همۀ انبیا از اول ،از آدم تا حاال
همه شــان این معنابوده است که در مقابل جور ،حکومت عدل را می
خواســتند درست کنند ـ حکومت ـ ومع األسف به قدری به گوش ما
شملتهای ضعیف
خواندند ،به قدری به گوش ملت ما خواندند ،به گو 
خواندند که حکومت به شما چه کار دارد ،شما برو نمازت را بخوان ،شما
مسجدت را برو ،همی ن! البته ،ما اگر فقط مسجد برویم و دعا بکنیم و
بعد هم دعا به ـعرض بکنم که ـ آن بزرگان چه بکنیم ،همه با ما خوب
می شوند! اما وظیفه این است که مابرویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم
ناست که ما همه
یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم؟ وظیفه ای 
باید همه چیز خودمان را در راه اسالم فدا بکنیم ،چنانچه اولیای ما این
کاررا کردند.
و امروز شــما می بینید که این صدام را که بحمداهلل سیلی خورده
اســت و اآلن مح واین سیلی است ،اآلن نمی فهمد دارد چه می کند؛
شما ببینید که اینهمه پیروزی ای که واق عشده ،اص ً
ال این انکار می کند
نخب رنگارها ،این
که اینجا چیزی واقع شده ،این نمی فهمد که فردا ای 
خارجیها می آیند می روند آنجا می بینند چه خبر است.
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روســتای جوش ــین در اذربایجــان ش ــرقی واقع شــده اســت که
حــدودا  ۱۰۰کیلومت ــر بــا تب ریــز مرکــز اســتان آذربایجان ش ــرقی
فاصلــه دارد کــه مابی ــن ورزقــان و خروانــق (خاروانا)ق ـرار دارد .
روســتای جوش ــین بس ــیار س ــر س ــبز اســت و دور و ۰اط رافش
رشــته کوهــای بلنــدی ق ـرار دارد کــه بــا هشــت روســتای دیگ ــر
همس ــایه اســت کــه نــام انهــا عبارتنداز(:روســتای گال  ،عل ــی
یار،اوانســر،کلو،قره قیــه  ،گیومت،بیشک،ســقای ،ســرکش )و
مرکــز آنهــا هــم دهس ــتان جوش ــین اســت کــه عمــده ت ریــن
کار مردمــان ایــن روســتا کشــاورزی ،دامـداری و زنب ــور داری اســت
قدمــت دهس ــتان جوش ــین قب ــل از دیــن اســام اســت .
ســی د اب راهیــمخلیــل در شــهر
آســتان مقــدس امامــزاده ّ
ورزقــان ،کنــار جــادۀ ورزقــان بــه خاروانــا ،در شــش کیلومت ــرى
روســتاى جوشــون (جوشــین) قــرار دارد.
ایــن بنــا در  30کیلومت ــرى ورزقــان در فضای ــى بــاز ،ب ــر ش ــیب
تپ ـهاى در ضلــع جنوب ــى قلعــۀ تاریخ ــى جوشــون ق ـرار گرفتــه
اســت.
ب راســاس زیارتنامــه ،اســم ش ـریف ایشــان س ــید اب راهی ــم بن
س ــید جعف ــر بــن امــام موس ــى کاظـم(ع) بــوده اســت کــه این
آســتان مقــدس از بقــاع مشــهور آذربایجــان اســت و در طــول
ســال پذی ـراى زائ ـران ف راوان ــى از شــهرهاى دور و نزدیــک اســت.
در روســتای جوشــون چهــار بقعــۀ دیگ ــری وجــود دارد کــه دو
بقعــۀ آن بــه شــمارههای  54و  292ثبــت شــدهاند.
پلــه هــای ورودی ایــن قلعــه از ســنگ ت راش ــیده شــده ایجــاد
شــده انــد و همینطــور بــه قــوت خــود باق ــی مانــده انــد  ،از
بقایــای قلعــه میشــه دوتــا ســخره بــزرگ در جناهی ــن ش ــرقی و
غ رب ــی کــه احتمــاال ب ـرای دیدبان ــی اســتفاده م ــی شــد و حوزچه
هــای حف ــر شــده در داخــل ســنگ هــا کــه ب ـرای ذخی ــره اب به
کار م ــی رفتــه و تعـدادی گــودال هــای کوچــک اســتوانه ای را نام
ب ــرد کــه محــل اســتق رار مشــعل بــوده .
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