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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

امام جمعه ؛ امام تمام اقشار مردم

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعه تب ریز در خطب ههای نماز عبادی و سیاسـی
جمعـه تب ریـز که با حضـور پرشـکوه نمازگـزاران در مصالی
حضـرت امام خمینی(ره) تب ریز برگزار شـد گفتند :در حالی
کـه کـه آم ریـکا تلاش م یکنـد بـا اعلام تح ریـم و ایجـاد
ائتلاف منطقـهای بی نالمللـی روسـیه و ایـران را در عرضه
جهانـی منـزوی کند در مقابـل ته ران و مسـکو با همکاری
دوجانبـه همـه خواسـتههای آم ریکا راخنثـی م یکنند.
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـید محمدعلی
آلهاشـم بـا بیـان اینکـه بایـد بـا دقـت تحلیـل کـرد که
نشسـت تهـران بـا روسـیه چـه دسـتاوردی داشـت ،اظهار
کردنـد :در حالـی کـه آمریـکا تلاش م یکنـد بـا اعلام
تحریـم و ایجـاد ائتالف منطقـهای و بی نالمللی ،روسـیه و
ایـران را در عرضـه جهانـی منـزوی کند در مقابـل ته ران و
مسـکو بـا همـکاری دوجانبه همـه خواسـتههای آمریکا را
خـط بطالن کشـیدند.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با بیـان اینکه
بـه دنبـال این همـکاری توافـق اولیه بـرای سـرمایهگذاری
شـرکت بـزرگ نفتـی روسـیه از جملـه گاز روسـیه صورت
گرفتـه اسـت ،افزودنـد :در حـال حاضر چهار میلیـارد دالر
قـرارداد با شـرکتهای مختلف روسـی ب رای سـرمایهگذاری
در ایـران انجام شـده اسـت که قطعا با توافقـات جدید این
میـزان به چهل میلیـارد دالر خواهد رسـید؛ یعنی افزایش
 ۱۰ب رابری.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـر اینکه بـا توجه بـه این
حجـم از سـرمایهگذاری تولیـدات نفـت ایـران با مشـارکت
روسهـا افزایـش خواهـد یافـت ،گفتنـد :ایـن بزرگتریـن و
ب یسـابقهترین میـزان سـرمایهگذاری خارجـی در تاریـخ
صنعـت نفت اسـت کـه با یکـی از غولهای انـرژی منعقد
شـده است.
ایشـان ادامـه دادنـد :انجـام توافـق بانکی مشـترک نیز
م یتوانـد در مسـیر دالرزدایـی و مباحـث ضـد تحریمـی
باشـد و باعـث م یشـود تا ایـران به اهـداف تجـاری بزرگی
دسـت یابد.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان خاط رنشـان کردنـد۳۰ :
میلیـون روس سـاالنه سـفر خارجی دارند که حذف سـفر
بـه اروپـا بـه دلیـل وطن دوسـتی منجر م یشـود تـا ای ران
بتوانـد از ایـن بخـش نیـز بهرهمند شـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان  ،بـه
مناسـب تهای هفته اشـاره کـرده و گفتند :نهم مـرداد ماه
روز صدا و سیماسـت؛ این مجموعه یک دسـتگاه تاثیرگذار
اسـت و بایـد هدایتگـر جامعـه در جهـت اثرگذارتریـن
مجموعـه فرهنگـی کشـور از لحـاظ امیدآفرینـی ،ترویـج
سـبک زندگـی سـالم و معنویـت باشـد.
امـام جمعـه تبریـز با اشـاره بـه منویـات رهبـر معظم
انقلاب در حکـم رئیس جدید رسـانه ملی گفتند :ایشـان
در ایـن حکـم تاکیـد کردنـد که رسـان ه ملی ،دانشـگاهی
بـرای ارتقاء سـطح آگاهـی و معرفت عمومـی ،و آوردگاهی
بـرای مقابله بـا امواج خصمان ه تحریف ،آسایشـگاهی ب رای
بهرهمنـدی چشـم و دل همـگان از جلوههـای زیبائـی و
هنـر ،و ق رارگاهـی بـرای پ راکنـدن امید و نشـاط در فضای
عمومی کشـور اسـت.

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

رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان ادامـه دادند:
مقـام معظـم رهبـری در ادامـه فرمودهانـد کـه هدایـت
فرهنگـی ،تقویـت روحیـه و احسـاس هویـت ملـی و
ترویـج سـبک زندگی اسلامی -ای رانـی ،و افزایش
انقالبـی،
ِ
همبسـتگی ملـی ،در شـمار اولویتهائـی اسـت کـه
بایـد بـا ارتقـاء سـرمای ه انسـانی و رشـد کیفـی ب رنامهها و
بهرهگیـری از ابتـکار و بـا تلاش شـبانهروزی به آن دسـت
یابیـد انشـاءاهلل.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی ضمن تشـکر
از رویکـرد رئیـس جدیـد صـدا وسـیما کـه در نظـر دارند
تحولـی در سـازمان ایجـاد کنـد ،گفتنـد :امـا بـا توجـه
بـه سـخت یهایی کـه در سـازمان صـدا و سـیما دارد و
سزا و پرهزینـه اسـت ،از همـ ه مسـووالن
کارشـان اسـتر 
اعم از شـخص رئیـس جمهور ،نمایندگان مجلس شـورای
اسلامی و جنـاب آقای قالیبـاف م یخواهیم تـا در ب رنامه
توسـعه هفتـم صـدا وسـیما را دریابند.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان توضیـح دادند :کار
فیلمسـازی هزینهبر است ما خب رنگار و مجری و کارمندهایی
داریـم که بعد از  ۲۰سـال هنـوز روزمزد کار م یکند.
خطیـب جمعـه تبریز یـادآور شـدند :با توجه به شـیوع
دوبـاره کرونا در کشـور ،از همـه م یخواهیم تا فاصلهگذاری
و شـیوهنامههای بهداشـتی را رعایت کنند.
ایشـان بـا اشـاره به حضـور معـاون وزیر صمـت در نماز
جمعـه تبریـز گفتنـد :امیـدوارم از صنعتگـران فعـال و
کارگـران و کارخانجـات تولیـدی کـه چـرخ محـرک نظـام
مقـدس هسـتند ،از سـوی وزارتخانـه حمایـت بیشـتری
شود .
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره بر
اینکـه بـرای رسـیدن به تقوا بایـد به مسـئله عدالت توجه
جـدی کـرد و بـرای رسـیدن بـه عدالتخواهـی هـم باید

عاشوراعقبهانتظار

کار فکـری کـرد ،گفتنـد :اصال بایـد این مسـئله به صورت
دائمـی مطـرح شـود و موضـوع علمـی درسـی و حـوزوی
شود.
امـام جمعـه تبریز بـا بیان اینکـه هفته اول مـاه محرم
همیشـه هفتـه امر به معـروف و نهـی از منکـر نامگذاری
شـده اسـت ،توضیح دادند :امـر به معروف و نهـی از منکر
بـا رسـالت امـام حسـین(ع) پیونـد خـورده اسـت و علـت
نامگـذاری ایـن هفتـه در اول مـاه محـرم ب رای نشـان دادن
ایـن موضوع اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـر اینکـه یکـی از
شـیرینترین و کارآمدتریـن شـیوههای تعامـل اجتماعـی
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت ،گفتنـد :برخـی
معتقدنـد کـه ایـن کار دخالـت اسـت در حالـی کـه خیر،
ایـن همکاری و کمک به شـروع خیر و محدودسـازی خیر
است .
امـام جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :بدتریـن خطـر در
جامعـه آن روزی کـه گنـاه در جامعه به عنوان ثـواب دیده
شـود و کار خـوب را کار بـد بداننـد.
ایشـان گفتنـد :در مسـائل فـردی تقـوا بسـیار مهـم و
مـورد توصیـه اسـت امـر بـه معـروف و نهـی از منکر یک
وظیفـه عمومی اسـت.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان متذکـر شـد :امـر بـه
معـروف و نهـی از منکر زبانی بـدون خشـونت و باآرامی را
یکـی از معجـزات جهـان اسلام م یدانم .یعنـی باید خطا
را بـا آرامـش و محترمانـه گفـت و رد شـد ولو اینکه شـاید
آن فـرد ناسـزا هـم به شـما بگوید .ولـی با تکـرار این تذکر
لسـانی بـا زبـان نـرم توسـط اکثـر جامعـه ،قطعـا آن فرد
دیگـر منکـر را ادامه نخواهـد داد.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان یادآور شـدند:
ادامه در صفحه 2

(سـنگینی بـار انتظـار بر پشـت مـا ،سـنگینی یک سـال و دو
سـال نیسـت ،سـنگینی یک قرن و دو قرن نیسـت .حتی از زمان
تودیع یازدهمین خورشـید نیسـت.
تاریـخ انتظـار و شـکیبایی مـا بـه ان ظلم کـه در عاشـورا بر ما
رفته اسـت ،برمی گردد به ان تیرها که از کمان قسـاوت برخاسـت
و بر گلوی مظلومیت نشسـت ،به ان سـم اسـبهای کفر کـه ابدان
مطهـر توحیـد را مشـبک کـرد ،بـه ان جنایتـی که دسـت و پای
مردانگـی را ب رید.
از ان زمـان تاکنـون مـا بـه اب حیـاتِ انتظـار زنـده ایـم ،انتظار
منتقم خـون حسـی ن]1[).
ظهـور
ِ
مقدمه
خداونـد انسـان را اف ریـده تـا او را بـه مقام خلیفه اللهـی و کمال
نهایی خویش برسـاند.
میس ـر
دسـت یابـی به ایـن کمال در پ رتـو دین و قانون خداوند ّ
اسـت و خداوند ،با ارسـال رسـوالن و فرسـتادن کتاب های اسمانی،
انسـان را بـه ان رهنمـون مـی سـازد .ایـن انسـان اسـت کـه بایـد
خویشـتن را در معـرض دیـن و قانون خـدا ق رار دهـد و از هدایتهای
الهـی بهـره منـد گردد؛ زندگـی خود را بـر پایه دین خـدا بنا کند و
بـا عمل بـه دسـتورهای ان به تدریـج تعالی و تکامـل یابد.
ب رنامه و نقشـه خداوند ب رای سـعادت انسان و اجتماع ،حاکمیت
توحید و عدل بر گسـتره گیتی اسـت که در ایات بسـیاری از ق ران
ک ریم تبیین شـده است]2[.
ایـن ب رنامـه الهـی چیزی نیسـت که برخلاف مسـیر و مج رای
علـل و اسـباب طبیعی و بـا زور و اجبار بخواهد عملی شـود ،بلکه
مقدمات و شـرایطی الزم دارد؛ از ان جمله اسـت:
 -1وجـود طـرح و ب رنامـه عادالنـه کامـل کـه قابلیـت اجـرا در
هـر زمـان و مکانی را داشـته و تضمیـن کننده سـعادت دنیوی و
اخروی انسـان باشـد،
 -2وجـود رهبـر و پیشـوایی شایسـته و بـزرگ که شایسـتگی
رهبـری همـه جانبه را داشـته باشـد،
 -3وجود یاران همکار و همفکر و پایدار،
 -4وجـود تـوده های مردمـی اگاه و برخوردار از فرهنگ و شـعور
اجتماعـی و روحیه فداکاری.
بدیهـی اسـت کـه ایـن مقدمـات و شـرایط در گذر زمـان تحقق
خواهـد یافـت و ارمـان حاکمیت جهانـی توحید و عدالـت را عملی
خواهـد سـاخت .ب رای تحقق عینی این طرح و نقشـه الهـی در علم
ازلـی خداونـد چهـار حادثـه بزرگ در عالم تعبیر شـده اسـت که هر
کـدام نقشـی ویـژه در این زمینـه ایفا می کنند و مقدمات و شـرایط
الزم را بـرای ان امـر عظیم الهی ف راهم می سـازد .ان حوادث چهارگانه
عبارتنـد از :بعثـت ،غدی ر ،عاشـورا و ظهور حضـرت مهدی(عج).
حادثـه دیگـری کـه پـس از بعثت و غدیـر در علم ازلـی خداوند
بـرای تحقق امر عظیم حاکمیت توحید و عدل در گسـتره گیتی،
در عالم تعبیه شـده اسـت ،حادثه عاشـورای حسینی است.
قضیه امام حسـین(ع) و واقعه عاشـورا از اموری است که همچون
بعثـت و غدیـر از جانب خـود خداوند تعالی روی ان سـرمایه گذاری
شـده اسـت .حتی ا ّولین روضه مصیبت ان حضرت را خود توسـط
حضرت جب رییل(ع) بر حضرت ادم(ع) خوانده و او بر سی دالشـهدا(ع)
و عاشورا گ ریسـته و اشک ریخته است.
انتظار و ظهور مهدی موعود(عج)
حادثـه دیگری کـه در علم ازلـی خداوند بـرای تحقق حاکمیت
جهانـی توحیـد و عدالت در عالم تعبیه شـده اسـت ،قضیه ظهور
و قیـام جهانـی حضرت مهدی(عج) اسـت که بر اسـاس ان مومنان
بـه انتظار فـرج ان حضرت مامور شـده اند.
همـه ب رنامـه های الهی از بعثـت و غدیر و عاشـورا و انتظار ب رای
تحقـق امـر عظیم حاکمیت جهانی توحید و عدل توسـط قایم ال
محمـد(ص) اسـت .از ایـن رو ،همان گونـه که خداوند تعالـی درباره
بعثـت و غدیـر و عاشـورا زمینـه چینی کـرد ،اذهـان بشـر را درباره
ظهـور حضـرت مهدی(عـج) و انتظار فرجـش نیز اماده کرده اسـت.
ایـن گونـه نیسـت که دنیـا همیشـه به کام دشـمنان باشـد و
صالحـان و مردمـان خـوب از مواهـب ان محـروم باشـند ،بلکـه
سـرانجام ،اوضـاع تغییـر خواهد کرد و بشـر طعم خـوش زندگی را
بـه کام خویـش خواهد چشـید ،بهار زندگـی خود را بـه رای العین
بـاور خواهـد کـرد و روزگارش طـراوت خواهد گرفت و خوشـبختی
را در اغـوش خواهـد کشـید .بـه تعبیـر امیرمومنان (ع) کـه فرمود:
وس َعلـی َولَدِها).
َـن الدُّنیـا َعلَ ْی نا ب َ ْع َد شِ ماسِ ـها َع ْط َف الضَّ ُر ِ
(ل َ َت ْع طِ ف َّ
دنیـا پس از سرکشـی ،بـه ما روی می کند ،چونان شـتر ما ّده بدخو
کـه بـه بچه خـود مه ربان گـردد.
پی نوشت ها
[ ]1خدا کند تـو بـیایی ،سیدمهدی شجاعی ،ص.102
[ ]2برخی از این ایات ،تحت عنوان بعثت انبیاء خواهد امد.

جمعه  14مرداد  -1401مصادف با  7محرم الحرام  5- 1444آگوست  -2022سال نهم شماره - 404

تاکید بر فعال کردن
مساجد و بهکارگیری ابتکارات
جوانان انقالبی

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

بازدید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از آزمون
ورودی حوزه علمیه استان

خب رنگار آدینه تبریز:
رئیــس شــورای هماهنگــی ســازمان تبلیغــات اســامی
ی بــر مردمــی کــردن بزرگداشــتها ،فعــال
آذربایجانشــرق 
ک ــردن مس ــاجد و بهکارگی ــری ابتــکارات جوانــان انقالب ــی تاکی ــد
ک ــرد.
حجتاالســام میکائیــل اســکندری ،رئیــس شــورای
هماهنگــی تبلیغــات اســامی آذربایجانشــرقی در ســخن رانی
پی ــش از خطب ههــای نمــاز عب ــادی و سیاس ــی و جمعــه تبریــز
اظهــار داشــت ۱۲ :م ــرداد ســالروز تشــکیل شــورای هماهنگ ــی
تبلیغــات اســامی بــا فرمــان امــام رحمــتاهلل اســت.
وی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــری در خصــوص ایــن شــورا
گفــت :شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی را یکــی از
کهنتریــن و پرســابقهترین نهادهــای نظــام جمهــوری اســامی
ایــران اســت کــه بــا بهرهمنــدی از منویــات داهیانــه مقــام
معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) و اســتفاده بهینــه از تمــام
تــوان و ظرفی تهــای بالقــوه و بالفعــل خــود و ســایر نهادهــا
و ســازمانهای مؤثــر و شــخصی تهای برجســته علمــی و
فرهنگــی فعالیــت م یکنــد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی بــا بیــان
اینکــه ایــن نهــاد در  ۱۲مــرداد ســال  ۵۹بــرای هماهنگــی،
سیاســتگذاری و ب رنامهریــزی در خصــوص ب رنامههــای نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی و ه ــر حــوادث غیرمترقب ــه فعالی ــت
م یکنــد ،افــزود :یکــی از شــعارهای برجســته ایــن شــورا،
اندیشــه والیــت فقی ــه و لــزوم تبعی ــت و تجدیــد میثــاق بــا ایــن
منظومــه اله ــی اســت.
وی ادامــه داد :شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی همــه
تــاش خــود را ب ـرای انجــام وظایــف محــول شــده خــود م یکنــد.
اســکندری بــا اشــاره ب ــر اینکــه همــه کارهــای انجام شــده در
ایــن چهــار دهــه توســط شــورای هماهنگ ــی بــه عنــوان قلــه و
خلــق ایــام اهلل انجــام وظیفــه ک ــرده اســت ،یــادآور شــد :در دهــه
پنجــم والیــت ،ب رنامههــا بــر اســاس والیتمــداری و در مســیر
انقالب ــی ق ـرار گرفتــن در چلــه دوم انقــاب اســت.
وی اضافــه کــرد :رهبــر معظــم انقــاب در معارفــه آقــای
موســیپور فرمودهانــد کــه انتظــار مــیرود مشــی ایــن شــورا
بــه تبعی ــت از ش ــیوه راهنمایــان بــزرگ دین ــی ،ب راســاس تبیی ــن
و عمــق بخشــی بــه شــعارها و رســاندن پیــام صادقانــه و
صمیمــی بــه دلهــای مخاطبــان باشــد .ایــن شــورا از آغــاز
ب ــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه و حرکــت ک ــرده و بایــد هرچــه
بیشــتر بــه آن اهتمــام ورزد.
اســکندری ادامــه داد :ایشــان در بخــش دیگ ــر تاکی ــد کردهانــد
کــه توصیــ ه اینجانــب مردمــی کــردن بزرگداشــتها ،و فعــال
ک ــردن مس ــاجد و نهادهــای مردم ــی و بــه کارگی ــری ابتــکارات و
خالقی تهــای جوانــان انقالب ــی ،و ط ـراوت و تازگ ــی بخش ــیدن بــه
م راســم دین ــی و انقالب ــی اســت .توصی ـ ه دیگ ــر چابــک و س ــبک
کــردن تشــکیالت و زدودن زائدههــا و فرســودگ یهای آن اســت.
وی بــه برخ ــی از ب رنامههــای شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات
اســامی اشــاره ک ــرد و گفــت :مس ــؤول دفــاع از مکتــب فک ــری
و ایدئولــوژی انقــاب اســامی ،تقویــت ارکان گفتوگوهــای
فقیــه ،گســترش دامنــه مشــارکت مردمــی در امــر برگــزاری
م راســم ،تقویــت مش ــروعیت نظــام اســامی بــه عنــوان عمــل
و پاســدار جنــگ ن ــرم ،تقویــت ایثــار و شــهادت ،مقابلــه بــا اوج
نفــوذ دشــمنان ،مقابلــه بــا جنــگ ن ــرم دشــمن ،پاســخگویی بــه
ش ــبهات و شــایعات ،کمــک بــه تقویــت دیپلماس ــی عموم ــی،
بس ــت عمــق اســت راتژیک نظــام اســامی بــا محوریــت جهــان
اســام ،ایجــاد حــس امیــد و نشــاط در جامعــه ،افزایــش
بهــرهوری و اث ربخشــی ضمــن کاهــش هزینههــا از جملــه
ب رنامههــای ایــن نهــاد انقالبــی اســت.
اســکندری  ۲۱عنــوان ب رنامــه محــول شــده شــورای
هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی اســتان را مــورد اشــاره ق ـرار داد
و تصریــح ک ــرد :در حداقــل زمــان ممکــن و حفــظ توصی ههــای
بهداشــتی ۱۵۰ ،جلســه برگــزار شــده اســت.
وی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه اســتان آذربایجــان بی ــن پنج اســتان
اول کشــور ارزیاب ــی شــده اســت ،متذک ــر شــد :فعالی تهــای ایــن
شــورا در دو ب رنامــه اعــم از راهپیمای ــی یــوم اهلل  ۲۲بهمــن و روز
قــدس لبخنــد رهب ــری روی چهرهشــان ایجــاد ک ــرده و رضایــت
ایشــان را ف راهــم ک ــرده اســت.
مس ــؤول شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی بــا تشــکر
از مــردم بــرای برگــزاری خودجــوش جشــنهای غدیــر گفــت:
م ــردم بــه توصی ــه نماینــده ول یفقی ــه توجــه کردنــد و بعــد از
پایــان جشــنهای غدیــر همــه جــای شــهر را بــرای عــزاداری
سیدالشــهدا ســیاهپوش کردنــد.

صفحه 2

فرازی از وصیت نامه شهدا

آیین افتتاحیه زیارتگاه عارف باهلل شاه حسین ولی تبریزی به مناسبت
بزرگداشت دهه امامت و والیت با حضور نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

جشن بزرگ عید سعید غدیر ویژه بانوان در حسینیه اعظم غدیرمجتمع
قرآنی نور با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و
امامجمعهتبریز

بازدیدنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزازمرکز
نگهداری ،درمان و کاهش آسیب ماده 16استان

جلسهستادساماندهیشئونفرهنگیمناسبتهایمذهبیآذربایجان
شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

جشن خانوادگی عید والیت در مدرسه جامعه المصطفی العالمیه با
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار شیخ کمال الدین خداداده رئیس کانون های فرهنگی هنری
مساجد کشور با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار آقای بازیان مدیرعامل هلدینگ شستا با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

امام جمعه ؛
امام تمام اقشار مردم

ادامه از صفحه اول

میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی ،بیمه درمان تامین اجتماعی ،بیمه سالمت و بهزیستی
استان در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام (ره ) تب ریز

الزم نیسـت کـه در امـر بـه معـروف و نهـی از منکر
سـخن رانی کنیـد ،همچنیـن برخورد هـم در حیطه
شـخص نیسـت بلکـه وظیفه حکومتی اسـت.
امـام جمعـه تبریز بیان داشـتند :اگـر ب یاعتنایی
بـه مسـائل اعتقاداتـی و قانون و حجـاب دیدید ،باید
بـا زبـان نـرم تذکر دهیـد چ راکه تکـرار ایـن تذک رات
منجـر به خشـکشـدن گنـاه در جامعه م یشـود.
ایشـان ادامـه دادنـد :باالتریـن تخلـف از جملـه
تخلفاتـی اسـت کـه پایههـای نظـام را سسـت کند
و مـردم را نسـبت بـه جامعـه ناامیـد کنـد.
خطیـب نمـاز جمعه با تاکیـد بر اینکـه گناهکار
ی روی ایـن
فقـط بدحجـاب نیسـت کـه برخـ 
موضـوع تمرکـز کردنـد ،افزودنـد :دشـمن در حال دو
قطب یسـازی اسـت ،درست اسـت که بدحجابی گناه
اسـت اما خالف سیاسـی ،اقتصادی ،فرهنگـی و...هم
کوچک نیسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بیـان
کردنـد :هفتـه قبـل ،هفتـه نمـاز جمعـه بـود کـه
توفیـق دیـدار با رهبـری داشـتیم که بیانات بسـیار
مهمـی داشـتند ،ایشـان فرمودنـد نمـاز جمعـه بـه
خاطـر خصوصیاتـی کـه دارد یک فریضـه صددرصد
اسـتثنایی اسـت .نماز جمعه اسـتثنای یتر از م راسـم
حج اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه آمیختن
معرفـت با سیاسـت در نمـاز جمعه انجـام م یگیرد،
ادامـه دادنـد :مـردم در نمـاز جمعه به تقـوای عملی
از روز شـنبه تـا جمعـه دعـوت م یشـوند و سـلوک
پدرانـه ائمه جمعه در این روز گسـترده م یشـود زی را
امـام جمعـه هماننـد یک پـدر در خانواده اسـت که
بایـد دسـت پدری خـود را بر سـر همـه فرزندانش با
همه سلایق بکشد.
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد :امـام
جمعـه امـام تمـام اقشـار مـردم اسـت؛ ارتبـاط با
جوانـان را پیشـه راه خـود قـرار دهیـم ،در واقـع
جوانـان بایـد در نمـاز جمعـه پررنگتـر حاضـر
شو ند .
ایشـان یـادآور شـدند :نهـم مـرداد بـه عنـوان روز
اهـدای خـون اسـت در واقـع روز قدردانـی از اهـدا
کنندههاسـت؛ بنده الزم م یدارم از کسـانی که خون
م یدهنـد و خون م یگی رند و تمامی دسـتاندرکاران
تشـکر م یکنم.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریز بـه روز جهانی شـیر
مـادر اشـاره کـرده و گفتنـد :شـیر مادر بـرای کودک
بهتریـن تغذیـه و در اصـل سـرآغاز زندگـی اسـت و
علاوه بـر سلامتی ،مزایـای عاطفـی هـم هم راهـی
خواهد داشـت.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

صفحه3

فلسفه ای عزاداری برای امام حسین (ع) و
شهیدان راه حق
حجت االسالم سید داوود روحانی حسینی

نقاشی لیال عیسی نژاد
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آداب نمازجمعه

لزوم عدالت ب رای امامت جمعه در فقه شیعه
از امــام رضــا(ع) نی ــز روایــت کردهانــد کــه وقت ــی از ایشــان
پرس ــیده شــد« :رجــل یقــارف الذنــوب و هو عــارف بهــذا االمر
اصل ــی خلفــه؟؛ اگ ــر م ــردی از اهــل معصی ــت و گنــاه اســت،
ول ــی بــا امامــت اهــل بی ــت آشناســت و بــه آن معرفــت دارد،
آیــا م یتــوان بــه او اقتــدا ک ــرد؟» امــام(ع) در پاســخ فرمودنــد:
«ال؛ 50نم یتــوان پشتســر فاســق ،هــر چنــد شــیعه
باشــد ،نمــاز گـزارد».
روایــت فــوق نمــاز جمعــه و جماعــت را شــامل
م یشــود .بــه عــاوه ،در خصــوص نمــاز جمعــه
نیــز روایــات برلــزوم عدالــت امــام جمعــه داللــت
میکننــد .
از آن جملــه روایــت فضلبنشــاذان اســت کــه در
شــرط منصــب بــودن گذشــت و در ان امــام جمعــه را
چنیــن معرفــی م یکنــد« :لعلمــه و فقهــه و فضلــه و
عدلــه 51».ایــن روایــت عدالــت را از ویژگیهــای امــام
جمعــه م یشــمرد.

فلســفه عزاداري ب راي امام حسین (ع)وشهيدان راه حق،
همان بزرگداشــت ياد آنان و حفظ مکتب آنها است؛ مکتبي
که اســاس آن را فداکاري در راه دين و تن ندادن به ذلّت و
خواري تشــکيل مي دهد .منطق آنان چنين بوده است که
«مرگ ســرخ به از زندگي ننگين است» .آنان ب راي س ربلندي
ديــن خدا و ع ّزت مؤمنان به شــهادت رســيده اند .گ رامي
داشــت آنان سبب مي شود که منطق آنها پا بر جا بماند و
ملــت ها از آنها درس آموخته و راه آنها را ادامه دهند.
شهيد به سان شمعي است که مي سوزد و پي رامون خود
را روشــن مي سازد ،زي را با ريختن خون و پايان بخشيدن به
حيات ما ّدي ،جامعه را از بند بندگي و حکومت ســتمگ ران
آزاد مي ســازد .آيا بزرگداشت چنين اف رادي از نظر منطق و
عقل ،کاري نکو و پســنديده نيست؟ جايي که پيامبر (ص)
ب راي از دســت رفتگان عادي مي گريد و ديگ ران نيز ناله سر
مي دهنــد ،آيا جا ندارد که ب راي احياي مکتب شــهادت و
تکريم از شــهيدان ،به مناســبت هاي گوناگون ،بزرگداشتي
انجام گيرد و مجالس تشکيل گردد؟
در ميان شهداي راه حق بيشترين مجالس به نام حسين
بن علي (ع) ابوالشهداء ،رهبر آزادگان ،منعقد مي گردد ،زي را
او بيش از ديگر شــهيدان راه حق ،راه و رسم آزاد زيستن و
زير بار ظلم و ســتم نرفتن را بــه جهانيان آموخت .او مرگ
ش رافتمندانه و جان ســپردن زير ض ربات شمشير دشمن را
بر زندگي ذلّت باز برگزيد و ســرانجام در «بستر شهادت» به
لقاء اهلل پيوست.
او دلباخته ايثار و فــداکاري در راه اعالي کلمه حق بود،
از اين جهت با چهره باز و لبي خندان به اســتقبال شهادت
شتافت.
نشان مرد مؤمن با تو گويم
اگر مرگش رسد خندان بميرد
دشــمن دســت خود را ب راي امان دادن به سوي او دراز
کرد ،ولي او دست رد بر ســينه نامحرم زد و امام دشمن را
نپذيرفت ،زي را مي دانست که در پذيرش امان ،ذلت و خواري
و مرگ واقعي است.
آنچه نگارش يافت ،ترجمه مطلبي است که محقق تاريخ
ابن ابي الحديد درباره ســرور آزادگان حســين بن علي (ع)
دارد .شايسته است با تعبير او آشنا شويم:
الحمي ة والموت تحت
(ســي د أهل االباء ،الذي علّم الناس
ّ
ّ
الدني ة ،أبو عبد ّ
ً
الل الحسين
علي
له
ا
ر
اختيا
الســيوف
ظالل
ّ
بن علي بن أبيطالب.
عرض عليــه األمان فأنف من الذل ،وخــاف من ابن زياد
أن ينالــه بنوع من الهوان ،إن لــم يقتله فاختار الموت علي

ذلک))1( .
از اين بيان پاسخ دو پرسش ديگر روشن گشت:
 .1آيا مذهب شيعه ،مذهب اندوه و گريه است؟
 .2چ را ب راي امام حســين (ع) عــزاداري مي کنيد ،با اين
که او در بهشــت است؟ گريه ب راي بهشتي چه ثمري دارد؟
در پاسخ سؤال نخســت يادآور مي شويم :مذهب شيعه
مذهــب حق طلبي و عدالت جويي و جهاد و مبارزه در اين
راه اســت ،و هرگز مذهب گريه و ناله نيســت ،ولي در عين
حال به ســان پيامبر گ رامي و ياراش ب راي عزيزان از دســت
رفته متأثر مي شوند و قلوب آنان از عاطفه به اهل بيت (ع)
موج مي زند و آثار خود را در زندگي مي گذارد.
به تعبيري ديگر ،سرودن اشــعار مذهبي هم راه با اظهار
عواطف و تأثــر ،نوعي همدردي و هم راهي با شــهيدان راه
حق اســت ،و از اين طريق ،خواهان حفظ مکتب آنهاســت،
مکتبي که اســاس آن را فداکاري در راه دين و تن ندادن به
ذلت و خواري تشــکيل مي دهد .اگــر اين مجالس تعطيل
شود ،و ياد شهدا در هر ســال تجديد نگردد ،مکتب ايثار و
شهادت به ف راموشي سپرده مي شود ،شيعيان با بر پا کردن
مجالس ســوگواري در ماه هاي محرم و صفر ،منطق حسين
بن علي (ع) را که منطق همه شهداســت ،احيا مي کنند.
درباره پرسش دوم خاطر نشــان مي سازيم :گريه بر امام
حســين (ع) نه به خاطر اين اســت که اکنون در بهشت به
سر مي برد ،مســلّماً از اين جهت بايد خوشحال و شادمان
باشــيم ،گريه ما به خاطر آن ظلم ها و ستم هايي است که
بر وي روا داشــته شــد و دردانه پيامبر (ص) با لب تشنه با
 72تن از يــاران و خاندانش در کنار نهر آب جان ســپرده
اســت ،گريه پيامبــر بر عموي خويش حمــزه نه به خاطر
اين بود که او با فرشــتگان همنشــين است ،بلکه به خاطر
ســتم ددمنشانه اي اســت که بر او روا داشته بودند ،و هند
جگرخوار همســر ابوسفيان ،دستور داده بود شکم او را پاره
کننــد و جگــرش را بيرون آورند تا به دنــدان خويش آن را
بسايد.
ما در اينجا دامن ســخن را کوتاه مي کنيم ،سخن درباره
فلسفه شهادت امام حسين (ع) که با آن اسالم را نجات داد،
ب راي خود ،مجال ديگري مي طلبد .ادامه دارد
----------------( )1شرح نهج البالغه.249 /3 ،
-----------------------------منبع:
راهنمای حقیقت :پرســش و پاسخ پی رامون عقاید شیعه،
جعفر سبحانی ،ته ران :مشعر.1385 ،

خطبه های نمازجمعه شهرستان های
آذربایجان شرقی
محتوای برنام ههای ماه محرم در راستای تبیین
نهضت عاشورا باشد
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه م راغــه
گفــت :برنامههــای مــاه محــرم بایــد پرمحتــوا باشــد و
اهــداف قیــام امــام حســین(ع) و نهضــت عاشــورا تبییــن
شــود.
حجــت االســام و المســلمین محمدتقــی پورمحمــدی
در خطب ــه هــای نمــاز جمعــه م راغــه افــزود :همــه مــا بایــد
از مــاه مح ــرم اســتفاده کنی ــم و در ایــن مــاه امامشناس ــی
را در اولویــت قــرار دهیــم و نســبت بــه امامــت معرفــت و
شــناخت بیشــتری داشــته باش ــیم.
وی بیــان کــرد :اســتفاده از ظرفیــت علمــا و صاحبــان
فک ــر و اندیشــه در هیاتهــای حس ــینی و مجال ــس مذهب ــی
بس ــیار مهــم اســت چ راکــه در ایــن صــورت اســت کــه بــا
آثــار و بــرکات نهضــت امــام حســین(ع) آشــنا م یشــویم.
پورمحمــدی تاکی ــد ک ــرد :تنهــا ع ـزاداری و گریــه ک ــردن
در مجال ــس کاف ــی نیس ــت و علمــا بایــد دالیــل حضــور امــام
حس ــین(ع) در واقعــه ک ربــا و اهــداف ایشــان را در مجال ــس
مذهب ــی تبیی ــن کننــد و همــه بــا ابعــاد مختلــف نهضــت
عاشــورا آشــنا شــوند.
امــام جمعــه م راغــه همچنی ــن ب ــر حفــظ شــئون مذهب ــی
در مس ــاجد و هیاتهــای حس ــینی تاکی ــد ک ــرد.
پورمحمــدی در ادامــه بــه بیانــات رهب ــر معظــم انقــاب
در دیــدار ائمــه جمعــه س راس ــر کشــور اشــاره ک ــرد و اظهــار
داشــت :نــکات کلیــدی و اساســی در ایــن دیــدار از ســوی
رهب ــر معظــم انقــاب توصی ــه شــد و ایشــان فرمودنــد کــه
امــام جمعــه بایــد نقــش پــدری داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بیانــات رهبــر معظــم
انقــاب در جامعــه مــورد تاکیــد قــرار گیــرد ،خاطرنشــان
ک ــرد :بــه نظ ــرم امــام جمعــه بایــد نقــش ب ـرادری در جامعــه
داشــته باشــد و تفــاوت و فرقــی بیــن مــردم قائــل نشــود.
امــام جمعــه م راغــه اظهــار ک ــرد :مهــم ایــن اســت کــه در
خیمــه والیــت فقی ــه باش ــیم و نس ــبت بــه جــذب حداکث ــری
اقــدام کنی ــم.
امام جمعه شبستر:
حجاب تنها مختص بانوان نیست
امــام جمعــه شبس ــتر گفــت :عفــاف و حجــاب چنانچــه
در جامعــه بســط و گســترش پیــدا کنــد ،قطعــاً ســامت
خانــواده و جامعــه را بــه همــراه خواهــد داشــت .حجــاب
تنهــا مختــص بانــوان نیســت.
حجــت االســام کیان ــی بــا تاکی ــد ب ــر نقــش ب ــی بدیــل
زنــان در تأثیرگــذاری ،ت ربی ــت ،پیش ــرفت و ســعادت خانــواده
و جامعــه اظهــار داشــت :توجــه بــه زمینــه هــای فرهنگ ــی
و اجتماع ــی آن بــه عنــوان بس ــتر الزم ب ـرای ترویــج فرهنــگ
حجــاب و عفــاف ض ــروری اســت.
وی ادامــه داد :حجــاب از انحــال کانــون مســتحکم
خانــواده جلوگی ــری م یکنــد و امنی ــت اجتماع ــی را ف راهــم
م یســازد .بناب رایــن حفــظ آرامــش زن ،مصونی ــت جامعــه از
فس ــاد و عمــق و معنــا بخش ــیدن بــه امنی ــت اجتماع ــی ،بــا
توســعه حجــاب میس ــر اســت.
امــام جمعــه شبســتر ابــراز کــرد :عفــاف و حجــاب
چنانچــه در جامعــه بســط و گســترش پیــدا کنــد،
قطعــاً ســامت خانــواده و جامعــه را بــه همــراه خواهــد
داشــت .حجــاب تنهــا مختــص بانــوان نیســت؛ پوشــش
م ــردان در یــک جامعــه بایــد در شــان و شــخصیت یــک
مــرد مســلمان باشــد؛ بنابرایــن حجــاب تنهــا بــه زنــان
محصــور نم یشــود.
وی الزمــه نهادینــه شــدن مســائلی همچــون پذیــرش
حجــاب برتــر و عفــاف را بصیرتافزایــی و کار اعتقــادی
ب ـرای نس ــل نــو برشــمرد و تاکی ــد ک ــرد :تکلی ــف آمــوزش و
پ ــرورش و فرهنگی ــان عزیــز در ایــن بخــش ،ســنگین ،خطی ــر
و حس ــاس اســت.
کیانــی بــا بیــان اینکــه خداونــد متعــال در آیــات
مختلــف قــرآن بــه حجــاب اشــاره مــی کنــد اذعــان
کــرد :در ظاهــر عمــل بــه مقولــه حجــاب کفایــت
نمــی کنــد بایــد انســان از درون و باطــن نیــز دارای
حجــاب باشــد؛ چــه بس ــا م ــی بینی ــم اف ــرادی کــه در
ظاهــر بــه حجــاب پایبنــد هســتند ولــی در عمــل و
باطــن چی ــزی بنــام حجــاب وجــود نــدارد و ایــن ام ــر
مــی توانــد منشــأ بســیاری از آســیبهای اجتماعــی
باشــد.
امــام جمعــه شبســتر در پایــان «تکبــر»« ،تــرس» و
«بخــل» را ســه صفــت نیــک در زنــان برشــمرد کــه در
م ــردان بــه عنــوان صفــات زشــت بــه شــمار م ــی رونــد کــه
بایســتی مــردان و زنــان نســبت بــه آنهــا توجــه داشــته
باشــند.
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مفاخر مذهبي
آیت اهلل عالمه شیخ محمدتقی جعفری تبریزی
حضـرت آیـت اهلل عالمـه شـیخ محمدتقـی
جعفـری تبریـزی ،فرزند کریـم از علمـای اعالم و
فقهـای عظام و حکمـای کرام ،برخاسـته از تبریز
در قـرن چهاردهم هجری قمری اسـت .در حدود
سـال  1344ق .برابـر با  1304ش .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 اسلامی را از اسـتادان آنجا آموخت  .در سن 15سالگی 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 عالمیه 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 اخالق 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 میالنی  ،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  15سـال 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 اسلامی و هسـتی شناسـی که با
شـرح و تفسـیر و تحلیل نهج البالغه 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 عالوه بر مجامع علمی مسـلمانان  ،دنیای غرب را به درگاه حضرتش کشـاند و
فیلسـوفان مغرب زمین را بر آسـتان معرفت نشانش نشاند.
در دوران نهضـت اسلامی و حـوادث پـس از پیـروزی انقلاب و دفـاع مقـدس از
همراهـی بـا رهبـری انقلاب و مردم به پاخاسـته و حتـی از حضـور در جبهه های
جنـگ دریـغ نورزید.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

نماز و روزۀ نیابتی
آیا کسی که نماز و روزۀ قضای خودش را بر عهده دارد ،می تواند نماز
و روزۀ شخصی را که از دنیا رفته است بجا آورد؟
جواب :در مورد نماز مانعی ندارد ولی در روزه ،چنانچه اجیر شده باشد،
اشکال ندارد اما اگر بدون اجاره و به صورت مجانی بوده ،بنابر احتیاط
واجب صحیح نیست؛ البته پسر بزرگ در هر صورت می تواند روزۀ قضای
پدر را انجام دهد.
خمس ارزش افزوده ارث
زمین ارثی را پس از بیست سال فروختم ،آیا به ارزش افزودۀ آن خمس
تعلق می گیرد؟
جواب :خمس ندارد ،مگر آنکه زمین را با قصد سود و رشد قیمت نگه
داشته باشید ،که در این صورت ،پس از فروش ،بنابر احتیاط واجب ارزش
افزودۀ آن از درآمد سال حساب م یشود که در صورت موجود بودن آن در
پایان سال خمسی ،خمس آن باید داده شود.
آیه الکرسی
در جایی که ق رائت آیه الکرسی وارد است تا کجا
باید تالوت گردد؟ تا «و هو العلی العظیم» یا تا «هم
فیها خالدون»؟

تقويم تاريخ

رویدادهایمهماینروزدرتقویمخورشیدی
(  14مرداد ) 1401
عملي ــات نص ــر  7بــا رمــز يــا فاطمــة الزه ـرا در ارتفاعــات دوپــازا و
ســليمانيه توســط ســپاه ( 1366ش)
رحلــت عالمــه عــارف و حكي ــم فرزانــه «ش ــيخ محمــد باق ــر الفــت
اصفهانــي» ( 1343ش)
رأي اعتمــاد مجل ــس شــوراي اســامي بــه نخس ــت وزي ــري دكت ــر
باهنــر(1360ش)
شــهادت دكت ــر «حس ــن آيــت» نماينــده مجل ــس شــوراي اســامي
( 1360ش)
صدورفرمانمشروطیت(1285ش)
س ــيل شــهر زاهـدان را زي ــر و رو ک ــرد و خس ــارات بزرگ ــي بــه م ــردم
وارد ســاخت 1335( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  7محرم ) 1444
ت ّ
الل العظم ــي «س ــيد
والدت مرجــع عاليقــدر ش ــيعه حض ــرت آيـ 
محمدهــادي مي الن ــي» ( 1313ق)
يدان
تولــد «نجــم الديــن ابوالفتــح يوســف شــيباني» جغ رافــ 
مســلمان ( 601ق)
درگذشت شيخ «جعفر بن حاج محمد نزاري نقدي» ( 1370ق)
ممنوعي ــت اســتفاده از نه ــر ف ـرات ب ـراي كاروان امــام حس ــين(ع) بــه
دســتور عم ــر بــن ســعد (61ق)
مبعوث شدن حضرت موسى (ع)
نامــه عبی ـداهلل بــن زیــاد بــه عم ــر بــن ســعد مبنی بر ســختگیری
بر امــام حس ــین (ع)
نبرد س رنوشت ساز ه واداران بنی عباس با سپاهیان اموی
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  5آگوست ) 2022
تولــد «هان ــري موپاســان» نويس ــنده و رماننويس شــهير ف رانس ــوي
(1850م) (ر.ك 6 :ژوئي ــه)
اخت ـراع موتــور ديــزل توســط «رودلْـ ْ
ـف ديــزل» مهنــدس آلمان ــي
(1895م)

️ آیینهای عزاداری حسینی کانون جهاد عظیم تبیین است

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی و امـام
جمعـه تب ریـز گفتنـد :آیی نهـای عـزاداری حسـینی
محـل روشـنگری،ارائه پاسـخهای متقـن و صحیـح به
جوانـان و کانـون جهـاد عظیـم تبلیـغ اسـت.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمدعلـی آل هاشـم در نـود و هشـتمین جلسـه
شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ،با اشـاره به لزوم رعایت
برخـی مـوارد در آیی نهـای ویـژه ایام شـهادت حضرت
امام حسـین (ع) اظهار داشـتند :مهمت ریـن رویکرد این
آیی نهـا بایـد بررسـی اهداف نهضـت عظیم عاشـورا و
تبییـن مسـتند آن از روی منابـع معتبر باشـد.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان بـر لزوم
توجـه بـه ت ربیـت دینـی جوانـان در م راسـم عـزاداری
حضـرت اباعبـداهلل (ع) تاکیـد کـرده و گفتنـد :بـا ارائه
محتـوای فاخـر و صحیح در این ایام نسـل جـوان را به
عامـل بـه دیـن بودن سـوق داده و بنیه فکـری جوانان
خـود را بـا سـخن رانی و مداحـی و عـزاداری تقویـت و
جوانـان را بـه انسـانهایی کارآمـد تبدیـل کنیم.
خطیـب جمعـه تب ریـز ،رعایـت حـدود در برگـزاری
م راسـمهای عـزاداری را حائـز اهمیـت دانسـته و تص ریح
کردنـد :صیانـت از حـدود و ثغـور و ضوابـط شـرعی در
هیاتهـای حسـینی مدنظـر باشـد و هیاتهـا رویکرد
قرآنمحـوری داشـته باشـند.
ایشـان مـاه محـرم را فرصتـی مغتنم بـرای تقویت
جهاد تبیین و تبلیغ دین برشـمرده و گفتنـد :عزاداری
بـدون معرفـت زیبنـده نیسـت و تاثیـری در تعالـی و
بالندگـی فـرد و جامعه نـدارد ،از این رو یکی از مسـائل

روايتي از زندگي و زمانه حضرت آيت اهلل
سيد علي خامنه اي 1318 :تا كنون

محـوری کـه بایـد در هیاتهـای مذهبـی مـورد توجه
قـرار گیرد رشـد اخالقی اسـت.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان با تاکید
بر لزوم گنجاندن مضامین اسلامی و انقالبی در اشـعار
و نوحههـا  ،بهرهگیری از تج ربیات ارزشـمند دوران دفاع
مقـدس ،بهرهگیـری از مباحث کاربردی زندگـی باارزش
ائمـه معصومیـن (ع) و پرهیـز از رویکردهـای سـکوالر
در هیاتهـا ،تص ریـح کـرد :هرکـس عالقمنـد بـه امام
حسـین اسـت در واقـع عالقمنـد بـه اسلام مجاهد و
سیاسـی و اسلام خـون دادن و جـان دادن در راه حـق
و حقیقت اسـت.
ایشـان همچنیـن بـر لـزوم پرهیـز از بـه کارگیری
آهنگهـای لهـوی و نامناسـب در مداح یهـا ،پرهیـز
از تح ریـک عصبی تهـای مذهبـی ،خـودداری از
کینهورزی،بددلـی و حـب و بغضهای نادرسـت،پرهیز
از تعـرض و بدگویی در سـخن ران یها و مداح یها تاکید
کـرده و گفتتـد :سـخن رانان و مداحـان بـرای جـذب
جوانـان بـه هیاتهای مذهبی نوآورانـه و خالقانه عمل
کننـد اما ایـن نـوآوری منجر به هنجارشـکنی نشـود.

پیامتسلیتدرپیدرگذشتپدرشهیدانواالمقامکیانی

نماینـده ولی فقیه و اسـتاندار آذربایجان شـرقی
بـا صـدور پیامـی درگذشـت مرحـوم حـاج عبـاس
کیانی پدر شـهی دان واالمقام علـی و یعقوب کیانی
را تسـلیت گفتنـد .متـن پیام به این شـرح اسـت:
بسمهتعالی
درگذشـت مرحـوم حـاج عبـاس کیانـی پـدر
شـهی دان واالمقـام علـی و یعقـوب کیانـی موجـب
تألـم و تأثـر خاطـر شـد.
ب راسـتی پـدران شـهدای عزیـز مـا با گـوش جان به نـدای ارجعی الـی ربک لبیک می گوینـد تا در
جـوار فرزنـدان شهیدشـان آرام گی رنـد .چـه حیات و ممات نیکـی دارند این پـدران و مـادران فداکار که
فرزندانـی صالـح و پـاک نهـاد ت ربیت کـرده در راه دفاع از اسلام و انقالب ،تقدیم کـرده اند.
اینجانبـان بـا تسـلیت فقـدان ایـن پدر فـداکار و عزیز سـفر کـرده در ایـن ایام که شـیعیان جهان
داغدار عزای سـرور و سـاالر شـهی دان هسـتند از درگاه خداوند متعال علودرجات ب رای آن مرحوم و صبر
و اجـر بـرای بیت مکرم و همه منسـوبین و بازماندگان ایشـان مسـألت داریم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه

عابدین خ ّرم
استاندار آذربایجان شرقی

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

دشمن به دنبال بهره برداری از زنان ب رای
مقابله با انقالب اسالمی است
حجتاالســام احمــد مطه ــری اصــل گفــت:
دشــمن بــا هزینههــای ســنگین تبلیغات ــی قصد
دارد رویدادهای ــی در موضــوع عفــاف و حجــاب کــه
بــه نــدرت در جامعــه مــا رخ م یدهــد را بــه عنوان
رویـداد غالــب بــه م ــردم معرف ــی کنــد تا بتوانــد از
ایــن ط ریــق تعـدادی از م ــردم را ف ریــب دهــد.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه
حجتاالســام مطه ــری اصــل ،در م راســم تجلیل
از کارکنــان ممتــاز یگانهــای نزاجــا مســتقر
در آذربایجــان ش ــرقی و اردبی ــل بــا بی ــان اینکــه
موفقی ــت و ممتــاز بــودن نی ــاز بــه مؤلفههای ــی
تاثیرگ ـذار دارد کــه یک ــی از اصل ــی ت ریــن آنهــا
خانـواده اســت ،گفــت :خانـواده خــوب و مطلــوب
ی توانــد یــک فــرد را بــه ترقــی و
اســام مــ 
پیش ــرفت برســاند و مس ــیر موفقیت و دســتیابی
بــه اه ـداف بلنــد را هم ـوار گردانــد.

معريف کتاب

شفيقه موسوي

وی افــزود :مشــهور اســت کــه زنــان نیم ــی از
جامعــه را تشــکیل م یدهنــد امــا بنــده معتقــدم
در حقیقــت زنــان کل تــار و پــود جامعــه را
م یبافنــد و جامعــه بــه شــدت تأثی رپذی ــر از رفتــار
و اخــاق ایــن قش ــر اســت.
حجتاالســام مطه ــری اصــل ادامــه داد :امــام
خمین ــی (ره) بــه ایــن موضــوع اعتقــاد راســخی
داشــتند و از همــان اوایــل انقــاب بــه مقولــه زنان
یدانســتند
تأکیــد بســیار م یکردنــد ،چــون م 
اگ ــر زن در جامعــه مانــع از جهــاد م ــرد در می ـدان
جنــگ و یــا انقــاب و باقــی زمینههــا شــود،
کشــور بــه هی ــچ جایــگاه مهم ــی دســت نخواهد
یافــت و چه بس ــا ابزار دســت دشــمنان در مس ــیر
دســتیابی بــه اهـداف شومشــان شــود.
وی افــزود :ام ــروز نی ــز دشــمن و تمــام بازوهای
رســانهای و مزدورانــش تالششــان در همــه
زمینههــا را بــه مس ــئله زنــان جامعــه معطــوف
کردهانــد و ســعی دارنــد بــا اولویتســازی،
مس ــائل و موضوعات ــی کــه اصـ ً
ا در متــن جامعه
مــا وجــود نــدارد را بــه کمــک رســانه هــا و
هزینههــای میلی ــون دالری ،بــه عن ـوان مس ــئله
اصلــی جامعــه تلقــی کننــد و از ایــن ط ریــق
به ــره برداریهای ــی را در مس ــیر مقاصــد کثی ــف
خــود انجــام دهنــد.

كتاب «روايتي از زندگي
و زمانه حضرت آيت اهلل
سيد علي خامنه اي1318 :
تا كنون» توسط پژوهشگر
برجسته تاریخ دفاع مقدس،
جعفر شيرعلي نيا ،و به
همت انتشارات « نشر
سايان» در سال  1394فيپا
گرفته و در  992صفحه
تدوين و با  100000نسخه به
زيور چاپ آراسته شد .اثر حاضر روایتی مبتنی بر متن و تصویر حول
محور زندگی سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقالب اسالمی دارد و هم
اكنون نيز پاسخگوي بخش از نياز عالقمندان و محققان در حوزه اسالم،
انقالب و واليت مي باشد.
اثر حاضر روایتی است از  75سال زندگی رهبر معظم انقالب (مد
ظله العالي)؛ از روزهای کودکی و مدرسه ،روزهای مبارزه تا پیروزی انقالب،
از سالهای پرمخاطره دهه شصت ،دوران ریاستجمهوری و سالهای
جنگ ،از  25سال رهبری از دولت سازندگی تا دولت اصالحات و پس از
آن تا امروز ،روایتی از حوادث داخلی ،منطقهای و بی نالمللی ،آمیزهای از
سیاست ،تاریخ ،اجتماع و فرهنگ.
مجموعه حاضر حاصل بررسی یکایک سخن ران یها ،گفتارها،
مصاحب هها ،نامهها و پیامها و مطالعه و تحقیق بيش از  500اثر با
مضمون اطالعات تاریخی درباره زندگی مقام معظم رهبری است .مولف
روایتها را ضمن دقیق و مستند بودن ،روان و خواندنی بازگو کرده و
كوشيده است دشواری درک مسائل پیچیده تاریخ را ب رای مخاطبانش
آسان نمايد ،ايشان درباره شیوه روایت در کتاب حاضر در مقدمه اين
اثرچنين مي نگارند ...« :همواره از زیاده و پیچیدهگویی در روایتهای
تاریخی گ ریزان بودهام .در آخ رین روزهایی که به تکمیل مقدمه مشغول
بودم ،به جملهای از باربارا تاکمن مورخ مشهور برخوردم که احساس
کردم جملهای رسا ب رای روشی است که در مسیر رسیدن به آن گام
یدارم :هدف مورخ حفظ توجه خواننده است ،یا باید باشد ...من
برم 
م یخواهم خوانندهام صفحه را که برم یگرداند ،به آخر برساند .این
مقصود موقعی حاصل م یشود که روایت روان پیش برود و فرسوده
و دربند تحقیق و زیر بار تفصیل به گل ننشیند».
فهرستتفصيلیاثرمشتملبرنهفصلباعناوين«متولدفروردين:از
تولد تا طلبگي و هجرت به قم ،روزهاي مبارزه :از سفر به قم تا تبيعد به
اي رانشه ر ،اوج انقالب :از درگذشت آقا مصطفي خميني تا پيروزي انقالب،
روزهاي سخت :از پيروزي انقالب تا رياست جمهوري ،دولت ناهماهنگ:
دوران رياست جمهوري ،جانشين امام :از رهبري تا پايان دولت هاشمي،
سال هاي پر حادثه :دوران رياست جمهوري خاتمي ،بازگشت :دوران
رياست جمهوري احمدي نژاد ،تدبير و امي د :دوران رياست جمهوري
روحاني» است .فصول كتاب با تولد سیدعلی خامنهای در فروردین
 1318آغاز م یشود و تا  75سال بعد از آن را تا فروردین  1393روایت
م یکند؛ که  ۲۵سال آن م ربوط به دوران رهبری ایشان است .فصلهایی
که با هنرمندی شاپور حاتمی با گ رافیک مناسب ،صفحاتی خواندنی و
دیدنی ف راهم آمده است .این کتاب متن مفصلی دارد .مجموعه حاضر
از نظر تصویری ،شامل  1200عکس کمتر دیده شده و منتشر نشده
است که مکمل متن مفصل این کتاب مي باشند.
نخستین فصل كتاب روایت روزهای آغازین زندگی سیدعلی
خامنهای 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 م یشود تا دوران تبعید و بعد پیروزی
انقالب .فصل چهارم با روزهای پس از پیروزی آغاز م یشود تا انفجار
ششم تیر ماه  .1360فصل پنجم به دوران ریاستجمهوری م یپردازد؛
روزهایی که پس از انفجاری مهیب بخش زیادی از مسئولین انقالب
شهید شده بودند .آقای خامنهای سومین رئیسجمهور کشور و اولین
رئیس جمهور روحانی شد .فصل ششم آغاز دوران رهبری است و تا
پایان دولت سازندگی در این فصل روایت م یشود .فصل هفتم با ریاست
جمهوری سید محمد خاتمی آغاز م یشود .فصل هشتم روایت دوران
رهبری در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد است .فصل نهم
کتاب ،فصل کوتاهی است که با پیروزی حسن روحانی آغاز م یشود.
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از تغییر نحوه تعامل با دنیا
سخن گفته بود و سیاست خارجی از مهمت رین محورهای تبلیغاتی
ايشان بود .پیروزی او با شعار «دولت تدبیر و امید» روزهای جدیدی را
رقم زد؛ روزهایی که با امیدواریهای بسیاری آغاز شد و هماکنون نیز در
خوف و رجا ادامه دارد .فصل پایانی کتاب با آغاز بهار  1393و نامگذاری
این سال به سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدی ریت جهادی»
پایان م ییابد .در بیست و نهمین روز این بهار سه ربع قرن از تولد
آیتاهلل خامنهای گذشته و کمتر از دو ماه پس از آن 14 ،خرداد 1393
ربع قرن است که آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی است.
بخش پاياني اثر حاوي نمايه بسيار جامع از مداخل مهم كتاب
حاضر مي باشد اين نمايه دسترسي خوانندگان را به محتوي متن
بسيار سرعت بخشيده است .اثر حاضر هم اكنون در كتابفروشي دريا
موجود مي باشد .و عالقمندان می توانند با تخفیف از این مجموعه
نفیس خ ریداری نمایند.

صحيفه نور امام خميني (ره)

قیام عاشورا از منظر امام خمینی
«محرم ماهی اســت که عدالت در
امام خمینی (س) می فرماید :
ّ
مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رســانده است
که در طول تاریخ ،همیشــه حق بر باطل پیروز شده است .امسال در
محرم ،نهضت حق در مقابل باطل تقویت می شود( ».صحیفه امام؛
ماه ّ
ج  ،5ص )177
رمز بقای انقالب اسالمی ،ایستادگی بر ارزشها و آرمانهایی است که در
منطق عاشورا به شفافت رین و زاللت رین وجه ممکن متجلی گردیده است.
لزوم پایبندی به این منطق و ایمان به شعارهای این مکتب منحصر به
عرصه اندیشه و اعتقاد نیســت بلکه باید منطق انقالب امام را که جز
منطق عاشورا نبود ،و شعارها و آرمانهای امام را که جز شعارها و آرمانهای
محرم ،ماه حماسه و شجاعت و فداکاری
عاشورا نبوده است« .با حلول ماه ّ
آغاز شــد؛ ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد ،ماهی که قدرت حق،
باطــل را تا ابد محکوم و داغ باطل بر جبهه ســتمکاران و حکومتهای
شــیطانی زد ،ماهی که به نسلها در طول تاریخ ،راه پیروزی بر سر نیزه
را آموخت ،ماهی که شکســت ابرقدرتها را در مقابل کلمه حق به ثبت
رســاند ،ماهی که امام مســلمین ،راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما
آموخت( ».صحیفه امام؛ ج ،5ص )75
حضرت امام (س) علل شکل گرفتن و بقای انقالب اسالمی را مدیون
و مرهون عاشــورا و نهضت اباعب داهلل (ع) م یدانند و معتقدند که مردم
درس قیام و مبارزه را از امام حسین (ع) ف را گرفتهاند« :رمز پیروزی اسالم
بر کفر جهانی را در این قرن که پانزدهم خرداد  42ســرآغاز آن بود ،در
محرم حسینی جستجو کند ،که انقالب اسالمی ای ران ،پ رتوی
دوازدهم ّ
از عاشورا و انقالب عظیم الهی آن است( ».صحیفه امام؛ ج ،17ص )482
عدالتخواهی و مبارزه با جور و ستم از جمله اهداف حرکت انقالبی
مردم ای ران به رهبری امام خمینی بود که برگرفته از نهضت عزتمدارانه
حسینی است .سید الشهداء  -سالم اهلل علیه  -وقتی می بیند که یک
حاکم ظالمی ،جائری ،در بین مردم دارد حکومت می کند ،تص ریح می
کند حضرت که اگر کســی ببیند که یک حاکم جائری در بین مردم
حکومت می کند ،ظلم دارد به مردم می کند ،باید مقابلش بایســتد و
جلوگیری کند هر قدر که می تواند؛ با چند نف ر ،با چندین نف ر ،که در
مقابل آن لشــکر و بساط ،هیچ نبود .لکن تکلیف این طور م یدانست
که باید قیام بکند و خونش را بدهد تا اینکه این ملت را اصالح کند ،تا
اینکه این َعلَم یزید را بخواباند و همین طور هم کرد و تمام شد .خونش
را داد و خون پســرهایش را داد و اوالدش را داد و همه چیزهای خودش
را داد در راه ،ب رای اسالم .مگر خون ما رنگینتر از خون سید الشهداست؟
ن بدهیم یا از اینکه جان میدهیم؟ آنها هم
ما چ را بترسیم از اینکه خو 
در  ...ســلطان جائری که می گفت :مسلمانم ،مسلمانی یزید هم مثل
مسلمانی شاه بود( ».صحیفه امام؛ ج ،4ص )152 - 151

جاذبه هاي گردشگري
اکوموزهگلفرج

روســتای گلف ــرج در فاصلــه  ۱۳کیلومت ــری غ ــرب جلفــا ق ـرار
دارد .ب ــر پایــه اســناد موجــود ،گلف ــرج منطقــه وس ــیعی اســت
کــه در تمــدن هــای بزرگ ــی رشــد ک ــرده انــد و آثــاری از آن هــا
کمــاکان قابــل رویــت م ــی باشــند.
گلف ــرج از معــدود روســتاهای کشــور اســت کــه مــوزه ای نیز
در آن تاســیس شــده اســت تــا نگهــداری از آثــار تاریخــی و
داشــته هــای باســتانی روســتا بــه صــورت بهت ــر صــورت گیرد.
اکومــوزه گلف ــرج دارای بخــش هــای مختلف ــی اســت کــه از
آن جملــه م ــی ت ـوان بــه بخــش فس ــیلی آن اشــاره ک ــرد؛ در
ایــن مــوزه آثــاری از فس ــیل هــای یافــت شــده از ایــن روســتا و
اط ـراف آن در مع ــرض دیــد بازدیدکننــده هــا ق ـرار گرفته اســت.
همچنیــن مــوزه مــردم شناســی بخــش دیگــری از مــوزه
گلف ــرج را بــه خــود اختصــاص داده کــه در آن اقــام مــورد نی ــاز
زندگ ــی پیش ــینیان نگه ـداری و نمایــش داده م ــی شــوند.
اکومــوزه گلف ــرج حاصــل مجموعــه ای از پ ــروژه هــای کوچک
اســت کــه بــه همــت و تــاش اهال ــی ایــن روســتا و حمایــت
معاونــت فرهنگی ،اجتماعی و گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد
ارس بــه عنـوان یــک پ ــروژه گردشــگری روســتایی در نیمــه دوم
ســال  ۱۳۹۲ش ــروع و در تیرمــاه  ۱۳۹۵بــه به ــره ب ــرداری رس ــید.
تاکی ــد ب ــر احی ــای روســتای گلف ــرج از ط ریــق معرف ــی جاذبه
هــای تاریخــی و طبیعــی ایــن روســتا در قالــب اکومــوزه
روســتای گلف ــرج و راه ان ـدازی تورهــای طبیعــت گ ــردی ب ـرای
مس ــاف رانی کــه وارد ایــن روســتا م ــی شــوند .
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