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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي
در اين شماره مي خوانيد

عبرتهای عاشورا در نگاه بلند
مقام معظم رهبری

ضرورت بازنگری در سیاستها و ساختار
مدیریت بحران کشور

صفحه 3

فرازی از وصیت نامه شهدا
صفحه 2

اهم بازديد و ديدارهاي

مردمي نماينده ولي فقيه در

آذربايجان شرقي در هفته جاری
صفحه 2

تصاویرحضور

نمایندهولیفقیهدراستان
وامامجمعهتبریز

در مراسم عزاداری
عاشورایحسینی

صفحه 4

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجانشرقی

صفحه4

معرفيکتاب
صفحه 4

هنر نقاشی دانش آموزان

مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

صفحه3

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

خبرنگار آدینه تبریز:
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـید
محمدعلـی آلهاشـم در خطب ههـای نمـاز عبـادی
و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه بـا حضـور پرشـکوه
نمازگـزاران در مصلای حضـرت امـام خمینـی(ره)
تبریـز برگـزار شـد ،بـا عـرض تسـلیت خدمـت همه
خانوادههـای داغدیـده حادثـه سـیل و تشـکر از تمام
دسـتاندرکاران امدادی کشـور که شـبانه روزی تالش
کردند تا از پیشـرفت سـیل و خسـارات آن جلوگیری
کننـد ،اظهـار کردنـد :اصل یتریـن اقـدام در حـوادث
غیرمترقبـه لـزوم بازنگـری در سیاسـتها و سـاختار
مدیریـت بحـران کشـور اسـت.
امـام جمعـه تبریز بر لـزوم بازنگری در سیاسـتها
و سـاختار مدیریـت بح ران کشـور تاکید کردند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
افزودنـد :تجربـه حـوادث طبیعـی در کشـور،
ضـرورت تدویـن یـک برنامهریـزی منسـجم بـرای
کاهـش خطرپذیـری را ایجـاب م یکنـد امـا فقـدان

روشهـای پیشـگیرانه و اصـرار تخصیـص بودجـه
بـه امـر پیشـگیری و کمکـردن دامنـه بحـران و
پـر کـردن قسـمتهای خطرپذیـر بـه عنوان شـهر
و روسـتا لـزوم توجـه جـدی بـه ایـن موضـوع را
میطلبـد .
امـام جمعـه تبریـز متذکـر شـدند :بایـد نسـبت
بـه تحـول سـاختاری و سـخت افزاری،نـرم افـزاری
و انسـان افـزاری ایـن حـوادث یـک برنامـه جـدی
داشـت و اصلا بایـد ایـن موضـوع تبدیـل بـه یـک
نهـاد پایـه بـا بهرهگیـری از گروههـای جهـادی و
مردمـی هماننـد هیـات هـای مذهبـی ،بسـیج و
غیـره شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی گفتند:
آبخیـزداری ،عالئـم بحـران مزمـن سـیالب ،بـاال
بـودن آسـی بهای سـیالب بـه گسـترش شـهرها و
قـرار گرفتـن بخشـی از شـهرها و تخریـب پوشـش
ادامه در صفحه 3

روز مقاومت اسالمی

نامگـذاری روز بیسـت و سـوم مـرداد مـاه از
سـوی شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی کشـورمان بـه
مناسـبت پیـروزی جنبـش حـزب اهلل لبنـان ،بیش از
هـر چیـزی ،تجلیـل از واژه مقـدس “مقاومـت” اسـت.
نامگـذاری روز بیسـت و سـوم مـرداد مـاه از
سـوی شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی کشـورمان بـه
مناسـبت پیـروزی جنبـش حـزب اهلل لبنـان ،بیـش
و پیـش از هـر چیـزی ،تجلیـل از واژه مقـدس
“مقاومـت” اسـت .مقاومتـی کـه ریشـه در اعتقـادات
اسلامی مـردم جنـوب لبنـان و معطـوف بـه اراده
پوالدیـن آنـان اسـت .مردمـی جنـگ زده ،محـروم
و زجـر کشـیده کـه در برابـر تجـاوز همـه جانبـه
و غیرانسـانی رژیـم اشـغالگر قـدس ،تـا پـای جـان
ایسـتادگی کردنـد و طـی نبـردی بـه مـدت سـی و
سـه روز ،نقشـه هـای دشـمن متجـاوز و سـلطه طلب
را نقـش بـرآب زدنـد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه رژیـم اشـغالگر قـدس
تاکنـون بـا جنـگ و تـرور توانسـته موقعیـت خـودرا
حفـظ کنـد و هـرگاه کـه بـا سـخن حـق ،معقـول و
قانونـی مواجـه شـده ،دسـت بـه راه انـدازی جنـگ
و تـرور زده اسـت کـه نمونـه اخیـر آن ،تجـاوز بـه
جنـوب لبنـان و بـروز جنـگ سـی و سـه روزه اسـت .
اگرچـه ،بانـگ رسـوایی و بـی اعتبـار ی رژیـم
نامشـروع اسـرائیل طـی سـالهای سـال نواختـه
شـده و بـه عبارتـی دیگـر ،هویـت آن نیـز مقـارن بـا
تجـاوز و تـرور ( در سـطح جهانـی ) شـده اسـت امـا
تمـام اینهـا ،باعـث نشـدکه مـردم جنـوب لبنـان بـه
رهبـری جنبـش حـزب اهلل از رویارویـی و مقابلـه بـا
ایـن دشـمن متجـاوز و خودسـر ،بپرهیزنـد و عقـب
نشـینی کننـد.
سیـدحســن نصــراهلل کــه رهبــری جنبـش
مـردمــی و محبــوب حــزب اهلل را بر عهــده دارد،
بـا شجــاعت و درایــت تمــام ،اراده مــردم مبـارز
و لبنـان را علیـه خصـم متجـاوز بسـیج و معطـوف
کر د .
مـردم لبنـان درنبـردی سـی و سـه روزه ،ارتـش
رژیـم اشـغالگر قـدس را بـه خـاک سـیاه مذلـت
نشـاندند و باردیگـر ،واژه مقاومـت را بـرای محرومـان
و سـتم دیـدگان جهـان معنـا کردنـد و بـه همـه
یـادآور شـدند کـه مقاومـت  ،سلاحی اسـت کـه
صلاح در پـی دارد وبـه سـخن دیگـر ،صلاح کار در
برابـر دشـمن متجـاوزی ماننـد رژیـم نابکار اسـرائیل،
سلاح و مقاومـت اسـت و در غیـر ایـن صـورت ،باید
کـه ذلـت و خـواری و حکـم صـادره از سـوی متجاوز
را پذیرفـت.
چنیـن اسـت کـه مـردم مقـاوم ،شـریف و وفـادار
ایـران بـا اطلاع از خبـر پیـروزی لبنـان در جنـگ
سـی و سـه روزه ،بـه طـور یکپارچـه فریـاد بلنـد
شـادی و شـادمانی سـر می دهنـد و هنرمندان شـان
نیـز ،فیلـم سـینمایی ”سـی و سـه روز” بـه روی پرده
سـینماهای ایـران و لبنـان مـی فرسـتند و شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی هـم روز بیسـت وسـوم
مـرداد را بـه نـام روز مقاومـت اسلامی ،بـه تصویـب
می رساند.
و امـا در ایـن روزهـا مقاومـت گونـه ای دیگـر
خـودش را بـه نمایـش گذاشـت؛ خبـر ،شـهادت یکی
از نیروهـای ایرانـی در آنسـوی مرزهـا ،بـی شـک
همـه مـردم ،چهـره مقتـدر او را هنگامـی کـه در
دسـتان یـک مفلوک تروریسـت اسـیر اسـت مشـاهده
کـرده انـد .شـهادت رزمنـده سـرافراز مدافـع حـرم،
محسـن حججـی بدسـت نیروهـای تکفیـری داعـش،
بـار دیگـر خـوی وحشـیگری ایـن ددمنشـان را بـه
تصویـر کشـید.
شـهید بزرگـواری کـه در راه مبـارزه بـا متجـاوزان
کـوردل بـه حریـم اسلام و اهل بیـت علیهم السلام،
سـرافرازانه بـه سـید الشـهدا (ع) اقتـدا کـرد .شـهید
محسـن حججـی از “سـر” گذشـت امـا سرگذشـت
پرافتخـار او در خاطـر آزدگان جهـان جاودانـه شـد.
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تبعیت از والیت فقیه،
رمز پیروزی نظام در
عرصههای مختلف است

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

به مناسبت هفته ملی مهارت دیدار جمعی از تالشگران عرصه
مهارت آموزی آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

خبرنــگار آدینه تبریز:
رئیــس دادگاه ,ویــژه روحانیــت شــما لغرب
کشــور گفــت :تنهــا راه حــل مشــکالت و
نجــات کشــور از شــر دشــمنان تبعیــت از
والیــت فقیــه اســت .
حجتاالســام عل یاصغــر هوشــیار
از واعظــان تبریــزی و رئیــس دادگاه ویــژه
روحانیــت شــما لغرب کشــور در ســخنرانی
پیــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه ایــن
هفتــه تبریــز بــرای نمازگــزاران در مصــای
اعظــم حضــرت امــام خمینــی (ره) اظهــار
کــرد :قیــام حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین
علیــه الســام نجــات بخــش اســام و شــیعه
بــود و راه امــام تــا قیامــت بایــد ســرلوحه
کارهــا باشــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه امــام
حســین (ع) زندگــی و خانــواده خــود را
بــرای اســام اهــدا کــرد ،گفــت :در طــول
تاریــخ کســانی کــه پیــرو راســتین نهضــت
عاشــورا بودنــد در تقابــل بــا اســتکبار و
ظالمیــن بودنــد.
هوشــیار همچنیــن گفــت :امــروز انقــاب
اســامی ای ــران کــه ادامهدهنــده راه کربالســت
از همــه جهــت توســط کفــار و مســتکبرین
نشــانه گرفتــه شــده اســت و بایــد نیروهــای
انقالبــی بیــش از پیــش بــرای تقابــل آمــاده
باشــند.
رئیــس دادگاه ویــژه روحانیــت شــما لغرب
کشــور راهانــدازی  ۲۵۰۰رســانه و شــبکه
تلویزیونــی بــرای تخریــب چهــره نورانــی
اســام و قــرآن همچنیــن نظــام اســامی را
نقش ـهای از ســوی دشــمنان دانس ــت و یــادآور
شــد :هــر کــس خــود را از صحنــه تقابــل
بــا دشــمنان دور کنــد بــه انقــاب اســامی
خیانــت کــرده اســت.
هوشــیار بــا اشــاره بــه ایــام ســوگواری
شــهادت حضــرت امــام حســین (ع) مــاه
محــرم را فرصتــی مناســب بــرای تبییــن
آرمانهــا و اهــداف قیــام عاشــورا دانســت
و بــه نقــش هیا تهــای مذهبــی در ایــن
مســیر اشــاره داشــت و تصریــح کــرد:
هیا تهــای مذهبــی بایــد مبلــغ اســام و
قــرآن بــوده و پیــرو امــام راحــل و مقــام
معظــم رهبــری باشــند.
او بــا بیــان اینکــه کالم رهبــری منبعــث
شــده از قــرآن و پیامبــر اکــرم اســام (ص)
اســت ،تبعیــت از والیــت فقیــه را امــری
واجــب دانســت و گفــت :در چهــار دهــه از
عمــر انقــاب هــر موقــع تبعیــت محــض
از والیــت داشــتهایم کشــور در مقابلــه بــا
دشــمنان و نقشــه هــای اســتکبار ســربلند
بــوده اســت.

صفحه 2

فرازی از وصیت نامه شهدا

اولینهمایشعلمیتبیینیعیدمباهلهباحضورنمایندهولیفقیهدر
آذربایجانشرقیوسخنرانیحضرتآیتاهللحسینیخرسانیازفقهای
شوراینگهباننمایندهمردمخراسانرضویدرمجلسخبرگانرهبریو
عضوبرجستهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم

دیدار آقای سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با نماینده حضوروسخنرانینمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز
در همایش طالیه داران تبلیغ و مروجان فریضه زکات در مصالی اعظم
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
حضرتامامخمینی(ره)

مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسالم آذربایجان شرقی در سومین
روز از ماه محرم با حضور و سخنرانی نمایندگان ولی فقیه در استان های
آذربایجان شرقی و زنجان در مصالی اعظم امام خمینی (ره)

دیدار آقای عیسی امامی رئیس هیئت مدیره بانک مهر ایران با نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

همایش تبیینی راهبران شبکه هیئت ویژه مسئولین هیئات مذهبی و
دستجان شاه حسین گویان با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی و سخنرانی حضرت آیت اهلل حسینی خراسانی عضو فقهای
شورای نگهبان و نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری

نود و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با حضور نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان
شرقی در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان

میز خدمت شهردار تب ریز و شهرداران مناطق دهگانه ومعاونین در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم
حضرت امام( ره) تب ریز

آداب نمازجمعه

نگاهی فشرده به جایگاه عدالت در نظام
فکری ـ فقهی فریقین
کلمــه عدالــت کــه از واژه عدل اشــتقاق یافتــه و به
معنــای انصــاف ،قس ــط و اجتنــاب از اف ـراط و تفریــط
تفس ــیر م یشــود 52،از واژههــای پرجاذبــه و تأثیرگــذار
و مهــم و در عیــن حــال پــر کاربــرد در شــاخههای
گوناگــون علم ــی و دانشــهای فک ــری دین ــی و بش ــری
اســت کــه بــه طــور گــذرا بــه برخ ــی از ایــن جهــات
اشــاره م یکنیــم:
.1عدالــت عنص ــر ســاری در نظــام تکویــن و جهــان
هس ــتی اســت کــه ب ــر اســاس آن نظــام پ ــر هیمنــه
آفرینــش اســتوار گشــته اســت .نظــم و قانونمنــدی
خی ــره کننــده عالــم ،محصــول ایــن عدالــت اســت؛
«بالعــدل قامــت الس ــماوات و االرض ».انس ــان عــادل،
کس ــی اســت کــه خــود را بــا ایــن نظــام عادالنــه وفــق
داده اســت.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

نقاشی حدیث ذریه نوروز ،دانش آموز دوره اول
متوسطه مدرسه فرزانگان یک ناحیه یک تبریز
بیانیهشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیآذربایجانشرقی
بمناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی(ع)

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی
اســتان آذربایجــان شــرقی بمناســبت
فرارســیدن تاســوعا و عاشــورای حســینی(ع)
بیانیــه ای بشــرح زیــر صــادر کــرد:
بیانیه
عاشــورا صحنــه دلداگــی و عشــق بــه
معبــود و معشــوق بــود.
عاشــورا صحنــه وفــاداری و ایثــار و
جانبــازی بــود.
عاشــورا صحنــه شــجاعت ،مقاومــت و
ذلــت نپذیــری بــود.
عاشــورا صحنــه آزادگ ــی ،اقتــدار و عظمــت
بو د .
و خالصــه کالم اینکــه عاشــورا «مــا رایــت
ّال جمی ــا» بــود.
قی ــام عاشــورا سرمنشــاء و الگــوی آزادگان
جهــان بــرای رهایــی از یــوغ ســتمگران و
جاودانــه شــدن در تاریــخ اســت و هــر کــه
بــا تمس ــک بــه فرهنــگ عاشــورا ،قــدم در راه
آزادگ ــی و انس ــانیت برداشــته ،همچــون مــوالی
خــود حس ــین بــن عل ــی(ع) جاودانــه مانــده و
براســتی کــه بفرمــوده پی ــر جمــاران ،انقــاب
اســامی پرتویــی از نهضــت عاشوراســت و
مانــدگاری و عظمــت روزافــزون ایــن انقــاب
الهــی ،مویــد ایــن ســخن روح خداســت.
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی
اســتان آذربایجــان شــرقی فرارســیدن
تاســوعا و عاشــورای حســینی(ع) را بــه ملــت
عاشــورایی و انقالب ــی ای ــران اســامی تس ــلیت
گفتــه و تمــام عاشــقان اهلبیــت عصمــت
و طهــارت(ع) را ضمــن دعــوت بــه شــرکت
گســترده و پرشــور و شــعور در مجالــس
عــزاداری ،بــه الهــام گرفتــن از روح عاشــورایی
در برابــر مســتکبران و ظالمــان همچــون
گذشــته فــرا مــی خوانــد.

صفحه 3

عبرتهای عاشورا در نگاه بلند مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری ،با اندیشــهای ژرف و دانشی وســیع ،درسها ،پیامها
و عبرتهایی از مدرســهی عاشــورا مطرح نموده و جان تشنهی شنوندگان را
از درسهای ســازنده و الهامآفرین عاشورا ســی راب م ینماید .نوآوری ،ط راوت
بیان ،خلوص ،عامل بودن و زمان آگاهی ســبب گشــتهُ ،درهای صید شده از
آموزههای عاشورایی زیر نور خورشید آگاهی بدرخشند ،چشمها را خیره کرده و
از جان برآمده بر جان نشینند .در دوران سیاه ستم شاهی ،که اختناق یزیدی
نف سها را در سینهها حبس کرده بود و ضرورت مبارزهای حسینی از هر جهت
احساس م یشد ،در م راسم تاسوعا و عاشورای حسینی از سویی غبار تحریف
از چهرهی مکتب عاشــورا م یزداید و از دیگر سو پیام عاشورا را چنان ترسیم
م ینماید که راه مبارزه را روشن و فروخفتگان را بیدار و عاشقان ک ربال را به آنجا
م یبرد که چون یاران امام حسین علی هالسالم نه از خیل دشمن م یترسند و
نه از قساوت قساوتپیشگان ه راسی به خود راه م یدهند.
پس از به بارنشســتن آموزههای حســینی در مقطعی از زمان و پیروزی
اعجاب ب رانگیز انقالب اســامی ای ران ،این آموزههــا و درسها در قالبی دیگر،
به صورتی متین و راهگشــا مطرح م یشــوند و راه زیستن را به پیروان نهضت
حســینی ،با تکیه بر آموزههای عاشورا م یآموزد .در طول جنگ تحمیلی که
درسهای عاشــورا و نهضت حســینی اوج یافته و الهام بخش ملتی بزرگ و
حماســ ه آفرین م یگــردد ،در خطابهها و تحلی لهایی اســتوار ،درس ایمان،
فداکاری ،ایثار ،شــهادتطلبی ،بصیرت ،دشمنشناسی ،مقاومت و صبر را ف را
روی نسل انقالب ای ران م یگشاید .این درسها اثری شگرف در مردان و زنان این
مرز و بوم به جای م ینهد که خود از آن چنین م یگویند :در شب هفتم یکی
از ب رادران شــهید در اهواز شــرکت کردم .میان این جوانها حتی مردان میان
ســال ،وقتی نگاه بر چهرهی آنها م یکردم با همهی دل احساس م یکردم که
دارم شــهدای ک ربال را زنده در مقابل خود م یبینم .این حماسه آفرینان جهان
امروز ،این کسانی که حاض رند گرسنگی بکشند و مقاومت بکنند و اما آنچه را
که به نظرشان خالف رضای خداست انجام ندهند]1[.
و مشاهدات خود از شــهادتطلبی ،بزرگترین درس عاشورا در آن ش رایط
س رنوشت ساز ،را این گونه ترسیم م یکند :وقتی ملتی حرفی ندارد که شهید
بدهد و شــهید بشــود ،هیچ قدرتی در مقابل او تاب مقاومــت نخواهد آورد.
[ ]2ملت ای ران با ف راگرفتن همین درسها ،در صحنههای گوناگون مبارزه ،در
جبهههای مقاومت و ایثار و در سایر میدانها ،حماسه آفریدند و صحنههایی
افتخارآمیز و ماندنی در تاریخ شکوهمند ای ران اسالمی ایجاد نمودند .س رانجام
در پرتــو ایــن مقاومتها ،رشــادتها ،ایثارها و جانفشــان یها ،نظام مقدس
جمهوری اســامی به درختی تنومند و ســترگ ،که از بادها و طوفانها باکی
نداشــت ،تبدیل گردید .همهی اینها به برکت درسهای به یادماندنی و مکرر
عاشورا بود که در ای ران زمزمه گردیده و به الگوی ب ینظیر مقاومت بدل شد .در
ش رایط کنونی و در سالی که با درایت رهبر معظم انقالب به نام ع ّزت و افتخار
حســینی نامیده شده ،عبرتهای عاشورا سازندهترین گزینه است که رهآوردی
گ رانسنگ را در پی دارد .با توجه به عبرتهاست که م یتوان از تک رار تاریخ و
ســلطهی جباران و منافقان جلوگیری کرد .بدین روی به تبیین این بخش از
رهنمودهای رهبر فرزانهی انقالب م یپردازیم.
نخست الزم است که مفهوم عبرت را توضیح دهیم .عبرت اسم نوع از مصدر
عبور ،به معنای گذر از آب و مانند آن و یا اســم مصدر از اعتبار اســت .کاربرد
عبرت در جایی است که از امر قابل مشاهدهای ،به امری غیرقابل مشاهده دست
یابیم ]3[،به گونهای که بتوانیم ب رای شناخت آن به امر مشاهده استدالل کنیم.
عبرت از حوادث تاریخی یعنی عبور از ظاهر آنها و دســت یافتن به پیامی که
در درونشــان نهفته است و رسیدن به سنتهای حاکم بر تاریخ و به کار بستن
آنها ،به عبارت دیگر عبرت یعنی تج ربهی تاریخ و دســت یافتن به آگاه یهایی
که حوادث تاریخ از آن حکایت م یکند .گرچه جوامع بشــری در ادوار مختلف و
اقوام گوناگون ویژگ یهایی مختص به خود را دارند ،ولی در اصول کلی و بنیادی
به نقاط مشــترکی م یرسند که از آن به ســنن تاریخی و قوانین حاکم بر آن
یاد م یشــود .خداوند در قرآن به همین قوانین اشاره م ینماید« :قد خلت من
المکذبین»[ ]4پیش از
قبلکم ُس َن ٌن فسیر ُوا فِی األرض فانظر ُوا کیف کان عاقبة
َ
شما ملتهایی با روشها و طریقههایی بودهاند؛ در زمین گردش کنید ،بنگرید
س رانجام آنها که وعدههای خدا را تکذیب کردند چه شد؟
و به عبرت و پند گرفتن از تاریخ و تأمل در زندگی پیشینیان ب رای کشف
ســنن حاکم بر تاریخ ارشــاد م یفرماید« :لقد کان فــی قصصهم عبرة ُالول ِی
األلباب»[ ]5در سرگذشــت ایشان ب رای صاحبان خرد(خردمندان) عبرت است.
مقام معظم رهبری به همین تأکید و سفارش م ینماید« :قرآن به ما م یگوید
که از گذشته تاریخ درس بگیرید .حاال ممکن است بعض یها بنشینند ،فلسفه
بافی کنند که گذشــته ب رای امروز نم یتواند سرمشــق باشد .این حرفها را
بعض یهــا م یگویند .م یخواهند اینها را با شــیوههای فلســفی ـ به خیال
مصدق
خودشان ـ درســت کنند ،نم یتوانند! کاری به آنها نداریم .قرآن صادق ّ
است و ما را به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت م یکند ]6[».در خصوص حادثهی
ک ربال و نهضت امام حســین علی هالسالم عبرتگیری به چه معنا است؟ رهبر
انقالب معنای عبرتگیری از عاشورا را چنین تصویر م ینماید:
«عاشورا به غیر از درس ،یک صحنه عبرت است .باید انسان در این صحنه
نگاه کند تا عبرت بگیرد .یعنی چه عبرت بگیرد؟ یعنی خود را با آن وضعیت
مقایسه کند ،بفهمد در چه حال و وضعیتی است .چه چیز او را تهدید م یکند
و چه چیز ب رای او الزم است .این را عبرت م یگویند .یعنی شما از جادهای عبور
کردید ،یک اتومبیلی را دیدید که واژگون شــده یا تصادف کرده و آسیب دیده
است ،مچاله شده و س رنشــینانش نابود شدهاند ،م یایستید و نگاه م یکنید،
ب رای اینکه عبرت بگیرید .معلوم شــود که چه جور سرعت و حرکتی ،چه جور
رانندگ یای به این وضعیت منتهی م یشــود .این هم نوع دیگری درس است.
اما درس از راه عبرتگیری ]7[».این رویکرد به عاشورا بیشتر وقتی ثمر بخش
است که حاکمیت اسالمی در جامعه به وجود آمده باشد و عوامل قهق رایی که
به صورت سلولهای فاسد و مفسد در آمدهاند از درون جامعه شروع به فعالیت
کنند .هدف این اســت که چهرهی این عوامل ترسیم شود تا نحوهی عملکرد
آنها شــناخته شــود و ب رای جلوگیری از تک رار تاریــخ و از میان رفتن ثمرهی
مجاهدتها ،فعالیت آنها در نطفه خفه شود.
رهبر انقالب عبرتها را در همین راســتا ارزیابی م یفرمایند« :در مباحث
م ربوط به عاشورا سه بحث عمده وجود دارد :یکی بحث علل و انگیزههای قیام
امام حسین علی هالسالم است ...بحث دوم بحث درسهای عاشورا است ...بحث
سوم درباره عبرتهای عاشورا است ،که چند سال قبل از این ،ما این مسأله را
مطرح کردیم که عاشورا غیر از درسها ،عبرتهایی هم دارد .بحث عبرتهای
عاشورا مخصوص زمانی است که اسالم حاکمیت داشته باشد .حداقل این است
کــه بگوییم عمدهی این بحث مخصوص به این زمان اســت ،یعنی زمان ما و
کشــور ما ،که عبرت بگیریم ]8[».پندآموزی و عبرتگیری از هر حادثهای به
می زان اهمیت آن حادثه و آثار آن در حیات اجتماعی انســان ،در طول تاریخ،
بستگی دارد .بعد از واقعهی بعثت خاتم پیغمب ران ،حادثهای به عظمت و آثار
عاشورا در جهت احیای بعثت و در نتیجه تأثیر در زندگی بشر پدید نیامده.
اوالً حادثــه را باید فهمید که چقدر بزرگ اســت ،تا دنبال عللش بگردیم.
کسی نگوید که حادثهی عاشــورا ،باالخره کشتاری بود و چند نفر را کشتند.
همانطور که همهی ما در زیارت عاشورا م یخوانیم« :لقد عظمت الرزیّه و جلت
و عظمت المصیبه»؛ مصیبت خیلی بزرگ است« .رزیّه» ،یعنی حادثهی بسیار

ضرورت بازنگری در سیاستها
و ساختار مدیریت بحران کشور

ادامه از صفحه اول

بزرگ .این حادثه ،خیلی عظیم اســت .فاجعه ،خیلی تکان دهنده و بی نظیر
اســت ]9[».عظمت حادثه را وقتی بهتر درک خواهیم کرد که شخصیت امام
حسین علی هالسالم را بشناسیم .او در کودکی محبوب پیامبر بود و آن حضرت
او را ســید شباب اهل جنت نامید و در دوران جوانی مورد احت رام همگان بود.
در علم و فضیلت و بزرگواری ،همچون ب رادرش امام حسن علی هالسالم  ،مانند
خورشید ،در میان مسلمانان ،م یدرخشید]10[.
از مهمتریــن آموزهها و تعالیم عاشــورا ،در طول ســالیان دراز و قرنهای
متمادی ،عبرتآموزی این واقعهی غمبار تاریخی اســت و باید اذعان داشــت
مهمتر از درسهای عاشــورا عبرتهای عاشوراســت ]11[.درسهای عاشــورا
راه درمان را نشــان م یدهــد و عبرتها راه پی شگیری را ،اندیشــههای ف ّعال
و ذهنهای هوشــیار از مشــاهدهی ک ربال و پدید آمدن این حادثهی بزرگ و
دردنــاک ،در تاریخ صدر اســام ،به عبرتها و چ رایی ایجاد آن م یرســند که
ب رای انسانهای کوتاهبین ،گرفتار در قالبها قابل دسترسی نم یباشد ،زی را آنها
الل خامنهای
حوادث را تا ریشههای آن نم یتوانند پ یجویی کنند .حضرت آیة ّ
با طرح سؤالی ذهنها را به عبرتهای عاشورا و اعماق ریشههای آن م یبرد:
«در بخش پیدایش حادثهی عاشورا ،چ رایی رخداد حادثه مهم است .اتفاقی
که افتاده اســت ،در صدر اسالم اســت .من یک وقت گفتم[ ]12که جا دارد اگر
ملت اســام فکر کند که چ را پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر صل یاهللعلی هوآله
کار کشــور اسالمی به جایی رسیده باشد که همین مردم مسلمان ،از وزیرشان،
امیرشان ،سردارشان ،عالمشــان ،قاضی شان و قاری شان در کوفه و ک ربال جمع
بشوند و جگر گوشهی همین پیغمبر(ص) را با آن وضع فجیع به خاک و خون
بکشــند!؟ آدم باید به فکر فرو برود که چ را این طور شد؟[ ]13از آنجا که انقالب
اسالمی ای ران را در همهی م راحل الگو گرفته از نهضت حسینی م یدانند انگیزهی
معرفی م ینماید« :من م یگویم چه شد که
طرح این سؤال را یک درس عملی ّ
کار به اینجا رسید؟ چ را امت اسالمی که آن قدر نسبت به جزئیات احکام اسالمی
و آیات قرآنی دقت داشت ،در یک چنین قضی هی واضحی ،این قدر دچار غفلت و
سستی و سهلانگاری بشود که چنین فاجعهای به وجود بیاید؟
این مســأله انســان را نگ ران م یکند .مگر ما از جامعهی زمان پیغمبر و
امی رالمؤمنین قرصتر و محکمتریم؟ چه کار کنیم که آن طور نشــود؟»[]14
در عبرتهای عاشــورا سخن از ارتجاع جامعه است ،سخن از انح رافی است که
هدف بعثت را از میان م یبرد ،ســخن از س رنوشــتی است که به س راغ همهی
ادیان گذشته و پیامب ران آمد و کتاب آنها را تحریف و آئین آنها را ب یخاصیت
و بلکه در جهت اهداف دشمنان نب ّوت ق رار داد .سخن از خطری است که قرآن
از آن چنین یاد م یکند :محمد صل یاهللعلی هوآله نیست مگر رسول و پیامبری.
پیش از او نیز پیامب رانی بودند .آیا اگر او درگذشت یا شهید شد شما به عقب
برگشته و به جاهلیت خود رجوع م یکنید؟ هر که از مسیر برگردد به خدا ضرر
نخواهد رسانید .خداوند جزای نیک به شاک ران عطا خواهد کرد ]15[.سخن از
ســقوط ارزشهاست ،سخن از گردابی اســت که همه چیز را به کام خود فرو
م یبرد و فرزندان راستین انقالب را به قتلگاه م یبرد .گرچه سبط پیامبر و سید
شباب اهل جنت باشد .رهبر معظم انقالب م یفرماید« :حاال عبرت کجاست؟
عبرت این جاست که چه کار کنیم جامعه آن گونه نشود .ما باید بفهمیم که
آنجا چه شد که جامعه به اینجا رسید]16[».
در جســتجوی ریشــهی ارتجاع جامعه و ماج راهای بعد از رحلت پیامبر
صل یاهللعلی هوآله و ضعف تدریجی جامعهی اســامی ،بار مسؤولیت این گناه
نابخشــودنی را بردوش آن دســته از نخبگان طرفدار حــق و فرزندان انقالب
م ییابند که در پی کسب امتیازات دنیوی برآمدهاند و در لغزشگاه دنیاطلبی،
شهوتپرســتی ،مقــام خواهی و مظاهــر زندگی دنیا و مادیــات لغزیدهاند و
ســادهلوحان ناآگاه را نیز به دنبال خود کشاندهاند« :وقتی خواص طرفدار حق
در یک جامعه ـ با اکثریت قاطعشــان ـ آنچنان م یشوند که دنیای خودشان
ب رایشــان اهمیت پیدا م یکند ،از ترس جان ،از ترس از دســت دادن مال و از
دست دادن مقام و پســت ،از ترس منفور شدن و تنهاماندن ،حاضر م یشوند
حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نم یایستند و از حق طرفداری
نم یکنند و جانشــان را به خطر نم یاندازند ـ وقتی این طور شــد ـ ا ّولش با
شــهادت حسین بن علی با آن وضع آغار م یشــود ،آخرش هم به بن یامیه و
شاخهی مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم ،سلسلهی سالطین
در دنیای اسالم تا امروز م یرسد]17[».
پ ینوشتها:
[ .]1سخن رانی در مشهد مقدس.1359/8/27 ،
[ .]2همان.
[ .]3مفردات راغب ما ّده عب ر.
[ .]4آل عم ران.137 ،
[ .]5قسمتی از آیهی  111سوره یوسف.
[ .]6دیدار با فرماندهان لشکر  27حضرت رسول.75/3/20 ،
[ .]7دیدار با فرماندهان گردانها و گروهانها و دستههای عاشورای نیروی
مقاومت بسیج.71/4/22 ،
[ .]8خطب ههای نماز جمعه ته ران.77/2/18 .
[ .]9همان.
[ .]10همان.
[ .]11سخن رانی در جمع فرماندهان لشکر  27حضرت رسول.75/3/20 ،
[ .]12همان.
[ .]13همان.
[ .]14همان.
[ .]15قرآن کریم ،آل عم ران.144 ،
[ .]16خطب ههای نماز جمعه ته ران.77/2/18 ،
[ .]17بیانات رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان لشــکر  27حضرت
رسول.75/3/20 ،

گیاهـی و منابـع طبیعـی و از همـه مهمتـر
ب یتوجهـی بـه موضـوع آبخیـزداری کـه افـزون به
مداخلـه در سـیالب م یشـود ،از جملـه مسـائل
قابـل تامـل اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد:
مبـارزه در امـر ریزگردهـا و مدیریت صحیـح منابع
آب همچنیـن مقابلـه بـا فرسـایش خـاک از دیگر
مسـائل مهم اسـت کـه امیدواریم مسـووالن توجه
جدی داشـته باشـند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان
بـه سـفر چنـد روز خـود بـه روسـتای
بشـتاب در شهرسـتان هورانـد اشـاره کـرده
و گفتنـد :بـه قـدری محرومیـت زیـاد
اسـت کـه از هـر لحـاظ بـا فقـر دسـته و
پنجـه نـرم م یکننـد و در سـفر چنـد روز
پیـش جنـاب آقـای فتـاح ،ریاسـت بنیـاد
مسـتضعفان کـه قـول مسـاعدت بـرای
رسـیدگی بـه ایـن وضـع دادنـد .البتـه
تمـام ادارات دسـت بـه دسـت هـم خواهنـد
داد تـا آن روسـتا را آبـاد کننـد.
امـام جمعـه تبریز در بخـش دیگر صحب تهای
خـود بـا بیـان اینکـه یکـی از سـنتهای پیامبـر
اکـرم(ص) ایـن بـود کـه حاکـم بایـد عـادل باشـد
کـه یزیـد یـک حاکـم ظالـم بـود ،افزودنـد :انگیزه
اول بـرای قیـام امـام حسـین(ع) دینـی بـود و
انگیـزه دیگـر اصلاح جامعـه بود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز افزودنـد :انگیـزه
دیگـر امـام حسـین (ع) ،انگیـزه سیاسـی بـود
چراکـه ایشـان م یخواسـتند تـا جامعه امـام خود
را بشناسـند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا
تاکیـد بـر اینکـه در هـر جـا بـه یـک متخصـص
نیـاز اسـت ،گفتنـد :بـرای بـرق مهنـدس
الکترونیـک ،بـرای سـاختمان مهنـدس عمـران
بـرای درمـان نیـز پزشـک م یآورنـد پـس بـرای
دیـن هـم بایـد متخصـص وجـود داشـت کـه آیـا
یزیـد ظالـم چنیـن متخصـص دینـی بـود؟
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا
تبریـک بـه سـه دانشآمـوز تبریزی کـه در کنکور
رتبـه برتـر کسـب کردهانـد ،گفتنـد :اینهـا افتخار
بـرای مـا هسـتند .بنـده بـا پـدر هـر سـه نفـر
صحبـت کـردم و تبریـک گفتـم.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا
تاکیـد بـر اینکـه امسـال محـرم زیسـت محیطی
را رعایـت کنیـم ،گفتنـد :یکـی از سـنتهای
پسـندیده ایـن ایـام اطعـام نیازمندهـا اسـت؛
گاهـی برخ یهـا بـرای نـذر و احسـان از وسـایل
پالسـتیکی و غیـره اسـتفاده م یکننـد کـه بعد از
اسـتفاده نیـز این پالسـتی کها در شـهر و خیابان
رهـا م یشـود کـه چهـره نامناسـب بـه محیـط
زیسـت م یدهـد.
امـام جمعـه تبریـر متذکر شـدند :عدم اسـراف
و عـدم دورریـزی احسـان و نـذری را در ایـن روزها
مراعـات کنید.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان فرارسـیدن روز
خبرنـگار را مـورد اشـاره قـرار داده و گفتنـد :ایـن
روز را تبریـک م یگوییـم کـه امسـال هفدهـم
مـرداد مصـادف بـا عاشـورای حسـینی اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه
خبرنـگاران رابـط بیـن مردم و مسـووالن هسـتند
و انعـکاس دهنـده فعالی تهـای انجـام شـده
هسـتند ،افزودنـد :خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه
بایـد بـا اعتمـاد سـازی ،در ایجـاد اعتمـاد و امیـد
در جامعـه نقشآفریـن باشـند.
امـام جمعـه تبریـز یـادآور شـدند :ایجـاد امیـد
در جامعـه یکـی از رسـالتهای خبرنـگار اسـت؛
شـهید صارمـی یـک خبرنـگار واقعی بـود که روز
خبرنـگار نیـز روز شـهادت ایـن خبرنـگار انقالبـی
ا ست .
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید علی موالنا
حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا ،فرزند
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعلام
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن
چهاردهم هجری قمری اسـت .در شانزدهم ربیع
االول  1320ق .دوم تیرمـاه  1281ش .بـه هنگام
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف ،در
آن شـهر متولد شد.
در کودکـی بـه همـراه پـدر بـه تبریـز
بازگشـت .دروس مکتب خانـه ای و مقدمات
سـطوح علـوم اسلامی را از روحانیـان و علمای حوزه علمیـه تبریز آموخت.
در بیسـت سـالگی رهسـپار حـوزه مقـدس نجـف اشـرف شـد و در حلقـه
شـاگردان بـزرگان علمـی و معنـوی آن جـا از جملـه حضـرات آیـات عظام
شـیخ احمد کاشـف الغطا ،شـیخ محمدحسـین کاشـف الغطا ،سـید محمد
حجـت کـوه کمـری ،آقـا ضیـاء الدیـن عراقـی ،شـیخ محمدحسـین غروی
اصفهانـی و سـید ابوالحسـن اصفهانـی درآمد و به کسـب فیـض پرداخت و
بـه دریافـت گواهـی اجتهاد از اسـتادان خـود موفق گردید .وی پـس از نیل
بـه مقامـات عالـی علمـی و معنـوی به تبریـز بازگشـت و به تبلیـغ و ترویج
معـارف دینـی و تدریـس علوم اسلامی و تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی
پرداخـت و محفـل درس و بحثـش از رونـق و گرمـی خاصی برخوردار شـد.
ایشـان علاوه بر تدریس بـه تحقیق و تالیف روی آورد و بـا ترجمه احادیث،
آثـاری متناسـب بـا نیاز عمـوم جامعـه پدیـد آورد .حضرتش عالمـی ربانی،
زاهـد و پارسـا ،روی گـردان از زخارف دنیا ،متخلق بـه اخالق الهی  ،صاحب
حسـن خلـق  ،رئـوف و مردمـدار ،مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله -1 :تقریـرات دروس
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری  -2آثار المعاصـی  -3صحت و
سلامت  -4لطائف االخبار  -5نصایح المعصومین علیهم السلام  -6چهل حدیث
 -7الفرق بین المرء و المراه فی االحکام  -8مرآه الحج  -9سـیره حسـنه  -10خدا
نه طبیعت  -11تعدیل المیـزان و...
وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در  22شـوال ق .برابر با هشـتم
آذرماه  1351ش .به وقوع پیوسـت .پیکر پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در
قبرسـتان «ابو حسـین» به خاک سـپرده شد.

تصاویر حضور نماینده
ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز
در مراسم عزاداری
عاشورای حسینی

معرفي کتاب

کتاب «از تبریز تا حجاز» منتشر شد

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

وضو و غسل با وجود ناخن بلند
آیا بلند بودن ناخن مانع رسیدن آب به زیر ناخن و در نتیجه باعث
باطل شدن وضو می شود؟
جواب :صرف بلند بودن ناخن ،مانعی ب رای وضو محسوب نمی شود و
حد معمول
موجب بطالن آن نیست؛ اما اگر زیر آن مقدار از ناخن که از ّ
بلندتر است ،مانعی باشد باید برطرف شود.
کسب درآمد از کاشت ناخن
آیا کسب درآمد از خدمات کاشت ناخن  ،جایز است؟
جواب :اگر ناخن مصنوعی ،قابل برداشتن باشد ،کاشتن آن و دریافت
دستمزد به خودی خود اشکال ندارد؛ اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا
مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد ،کاشتن ناخن (بدون ضرورت غیر
قابل اجتناب) و دریافت دستمزد ،جایز نیست.
استم رار عذر پس از تیمم بدل از غسل
کسی که وظیفه اش تیمم بدل از غسل است و تا مدتی آب ب رای او
ضرر دارد ،آیا ب رای هر نماز واجب باید تیمم کند یا یک مرتبه تیمم ب رای
آن مدت ،کافی است؟
جواب :کسی که وظیفه اش تیمم است ،تا زمانی که عذ ِر مجو ِز تیمم
(در فرض سؤال :ضرر) برطرف نشده است و حدثی مانند بول ،خواب
و ...از او سر نزده است ،همان تیمم ،کافی است؛ ولی
اگر حدث اصغر از او سر زد ،بنابر احتیاط واجب (ب رای
اعمال مشروط به طهارت) باید مجددا بدل از غسل،
تیمم کند و وضو هم بگیرد و اگر از گرفتن وضو هم
ّ
تیمم دیگری نیز بدل از وضو انجام دهد.
معذور باشدّ ،

تقويم تاريخ

رویدادهایمهماینروزدرتقویمخورشیدی
(  21مرداد ) 1401
اعــدام «مي ــرزا رضــا كرمان ــي» بــه ج ــرم قتــل ناص رالديــن شــاه
( 1276ش)
دستگيري س ران كميته مجازات و انحالل آن (1296ش)
رحلــت عالــم بزرگ ـوار« ،احمــد س ــبط الش ــيخ انصــاري» از ن ـوادگان
شــيخ م رتضــي انصــاري ( 1374ش)
ق ـرارداد جدیــد اقتصــادی ای ـران و شــوروی در مس ــکو امضــاء و مبادله
شــد(1351ش)
عس ــاکر عثمان ــی پ ــس از تص ــرف هم ـدان بــه ســوی قزویــن روانــه
شــدند (1295ش)
سپهساالر تنکابنی از ریاست وزراء برکنار شد (1295ش)
نام شهر ترشيز به كاشمر تبديل شد1313( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  14محرم ) 1444
تولد «ابن حجاج» شاعر معروف شيعي عرب ( 330ق)
رحلــت فقي ــه ،اصول ــي و رجال ــي ش ــيعه آي ـت ّ
الل «س ــيدصدرالدين
عامل ــي اصفهان ــي» ( 1263ق)
درگذشت فقيه و مفسر «سي دابوالقاسم الهوري» ( 1324ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  12آگوست ) 2022
تولــد «اوژن بورنــوف» خاورشــناس ف رانس ــوي و كاشــف رمــز خــط
ميخــي (1801م)
تولد «ف ريتز ِك ِرن ْكو» خاورشناس نامور آلماني (1872م)
وق ــوع نب ــرد ام ريــكا و ژاپــن مع ــروف بــه «گـوادال كانــال» در ج ريــان
جنــگ جهان ــي دوم (1942م)
مرگ «توماس مان» نويسنده برجسته آلماني (1955م)
يدان معروف امريكايي (1955م)
مرگ «جِ يمز سا ْمنِر» شيم 
پ رتــاب اولي ــن ماه ـواره جهــان بــه نــام «اكــو» توســط ايــاالت متحده
امريكا (1969م)

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

حوزه علمیه خواه ران بناب می زبان بانوان
عزادار حسینی
مدی ــر ح ــوزه علمی ــه خواه ـران بنــاب
از برگــزاری م راســم ســوگواری شــهادت
اباعب ــداهلل الحس ــین (ع) ب ــه م ــدت  ۸روز
در پ ــارک بان ــوان ایــن شــهر خب ــر داد.
آدینــه تبری ــز ب ــه گــزارش خبرگزاری
حــوزه  -خانــم منیــره منافــی ،مدیــر
حــوزه علمیــه خواهــران بنــاب در
حاشــیه برگــزاری مراســم عــزاداری
ســاالر شــهیدان در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری حــوزه در تبریــز

صفحه4

گفــت :مراســم ســوگواری و عــزاداری
امــام حســین(ع) در دهــه اول مــاه
محــرم بــا قرائــت زیــارت عاشــورا،
ســخنرانی ،مداحــی و ســفره کریمانــه
اهلبیت(علیهــم الســام) بــا حضــور
عم ــوم بان ــوان در پ ــارک بان ــوان بنــاب
برگــزار شــد.
وی افــزود :ایــن م راســم بــه همــت
ح ــوزه علمی ــه حض ــرت ول ــی عص ــر( عج)
خواه ـران بنــاب و ب ــا همکاری موسس ــات
و خانــه هــای قرآن ــی برگ ـزار شــد.
مدی ــر ح ــوزه علمی ــه خواه ـران بنــاب
افــزود :هــدف از برگــزاری ایــن م راســم
زنــده نگهداشــتن آم ــوزه هــای اســامی
و نهضــت عاش ــورا ،احی ــای اهــداف ام ــام
حســین (ع) ،تقویــت روحیــه جهــاد،
ایثــار ،شــهادت ،حــق طلبــی ،مبــارزه
ب ــا ظل ــم و دفــاع از مظل ــوم و حمای ــت از
والیــت اســت.

صور «حضور» به صدا در آمده تا «سور» معنوي در
زيباترين و بهترين نقطه ي روي زمين ب راي خاكيان
برپا شود .آنجا افالك در ب رابر عظمت و هيبت آن،
سر بر خاك مي سايند و نجواي «ياحق» «ياحق»
هر حاضري از فرياد «لبيك»شان ،فضاي گرم
«مكه»را معطر مي سازد.
این عبارات بخشی از کتاب «از تبریز تا حجاز»
است که در آستانه روز خب رنگار به قلم «محمد امین
خوش نیت» از روزنامه نگاران فعال و با سابقه
آذربایجان شرقی در قالب یک گزارش از سفر منتشر
شده است .این کتاب مشروح دیده ها و شنیده های
مولف از سفر به سرزمین وحی است که در کنار
خاطره نویسی نیم نگاهی نقادانه به نقاط مثبت و
منفی سفر زیارتی ای رانیان به کشور ع ربستان داشته
است.
نقطه قوت این اثر ترکیبی بودن محتوای کتاب
است به گونه ای که در کنار یک متن توصیفی و
سف رنامه نویسی ،نگاهی تحقیقی به تاریخچه زیارت
مکه و مدینه و سیر تحول و م راحل بازسازی آنها
داشته است و به این ترتیب بین سف رنامه نویسی
و گزارش نویسی پیوندی نزدیک برق رار کرده است
که می تواند مورد استفاده خب رنگاران و دانشجویان
رشته روزنامه نگاری ق رار گیرد.
«محمدامین خوش نیت» از روزنامه نگاران
قدیمی آذربایجان شرقی است که با بیش از سه
دهه فعالیت رسانه ای در کنار تدریس در م راکز
علمی و دانشگاهی ،مدیرمسئول و سردبیر پایگاه
خبری آذرقلم نیز می باشد.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است:
خلعت سپید عاشقی...
آنگاه که غسل می کنی ،تن خاکی خویش را به آب
برآمده از ت ربت حجاز ،معطر ساخته ،وجود خود را از
هر آنچه پالودگی و زنگار فساد و ناراستی است پاک
می کنی .لباس دنیا و هر آنچه در آن است از تن در
آورده و خود را در نمونه ی کوچکتری از روز حشر می
بینی .جامه ی کبر و لباس غرور ،خلعت فخر و ردای
شرور از تن در آورده و سبکبال عزم پرواز می کنی.
همان جامه ای که به حیلت رنگ و لعاب و زرق و برق
آن ،همه ی فجایع بشریت و فسق و فجور دنیوی از
آن سرچشمه می گیرد .اینک سرآغاز دل بریدن از
همان جامگان پرفریب است.
لحظه ای چشم ب ربند و در همین جامه ،روز
رخصت را به خاطر آور .آنگاه که جامه ای شبیه آنچه
که اکنون بر تن توست ،تن پوش تو خواهد بود .اما
آنگاه دیگر نه نفس داری که کالمی بگویی و نه
چشمی که ت ََرش سازی .آنجا نیز با جامه ای مشابه
لباس امروز ،در خاک ق رار می گیری تا «هیچ» بودن
کالبد دنیوی عیان شود .امروز نیز در این میقات
عاشقانه ،همان هیچ باش .مپندار که تو را بر دیگری
رجحانی است .این لباس اح رام ،جامه ی ذکر است و
اشتیاق ،خلعت سپید مهر است و نفی نفاق! و این
است گام بلند از شیطان بریدن و به آستین حق
چنگ زدن .آنگاه که باید به این باور برسی که :این
نه منم نه من منم!

صحيفه نور امام خميني (ره)

مقاومت اسالمی از دیدگاه امام خمینی رحمة اهلل علیه
امام خمینی (ره ) آینه تمام نمای آیات قرآن ک ریم و مجتهدی بود
که در پ رتو جهاد الهی به راه های هدایت رهنمون شد و از مصادیق « َو
الَّذین جاهَدُ وا فینا ل َ َنهدِی َّن ُهم ُس ُب لَنا»[ ]1بود .مقاومت در ب رابر بی دادگ ر،
همواره در زندگی ایشان دیده می شود .ایشان علم ،ایمان ،تقوا ،زهد ،عزم
راســخ ،صب ر ،قدرت ،صالبت و شجاعت را در خود جمع کرده و م راحل
جهاد نفس را پیموده بود .از این رو بررسی نظ ریات ایشان در باره مقاومت
اسالمی از اهمیت ف راوانی برخوردار است .آنچه بر ضرورت تبیین نظ ریه
مقاومت می افزاید ،دســتور ص ریح حضرت آیت اهلل خامنه ای است که
فرمود « :نظ ریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه را تبلیغ و ترویج
کنید .بعضی تص ّور نکنند که چون دشمن بمب و موشک و دستگاه های
تبلیغاتی دارد ،باید عقب نشینی کنیم .نظ ریه مقاومت ،در مقام نظر و
هم در مقام عمل یک نظ ریه اصیل و درست است و باید ترویج شود]2[».
با بررسی دیدگاه امام(ره) در باره مقاومت درخواهیم یافت که از منظر
ایشان ،استقامت امری ضروری است .امت مسلمان و مؤمن موظفند در
ب رابر شدائد مقاومت کنند تا بتوانند دین خدا را که امانتی گ رانبهاست
یاری کنند .ایشان ع واملی را باعث تقویت روحیه مقاومت و موانع و چالش
هایی رادر مسیر تحقق استقامت مجاهدین گوشزد می کنند .در ادامه
پس از تبیین ضرورت مقاومت ،ع وامل تقویت و تضعیف مقاومت از منظر
امام خمینی (ره) تبیین خواهد شد.
بعد از پیروزی انقالب اســامی در ای ران ،نگاه امت های اسالمی به
مقوله مقاومت تغییر کرد و کارآمدی و لزوم استقامت در ب رابر طاغوت بر
آنان آشکار شد .از این رو حرکت های مقاومتی با الگوبرداری از روش امام
خمینی(ره) در مواجه با استکبار در کشورهای اسالمی شکل گرفتند.
قرآن ک ریم بر لزوم مقاومت اص رار دارد و به پیامبر خود و پیروان او دستور
تاب م َعک» ]3[.امام راحل
به استقامت می دهدَ « ،فاس َتقِم کما أُم َ
ِرت َو َمن َ
نیز با تکیه بر همین آموزه های قرآن ،مقاومت را وظیفه مسلمانان ،در حد
توانشان قلمداد می کرد « :خدا اسالم را فرستاده و به پیامبر امر کرد که باید
استقامت کن ی .ما هم باید این مأموریت را به وجهی که در قدرت داریم انجام
بدهیم» ]4[.به نظر ایشان به دستور قرآن ک ریم ،مقاومت در ب رابر طاغوتیان
وظیفه اف راد جامعه است« ،در ب رابر زور و فشار طاغیان خضوع نکنید ،تسلیم
نشوید ،صفوف خود را فشرده تر کنید .مردم زنده ای باشید .در ب رابر حوادثی
که پیش می آیند استقامت داشته باشید و از آنهایی باشید که خداوند در
ذین قالُوا َرب ُّ َنا َّ ُ
ثم استَقا ُموا ت َت َنز َُّل َعلَی ِه ُم ال ْ َمالئ ِک ُة أَالَّ
حقشان فرمود« :إ ِ َّن ال َّ َ
الل َّ
دُون»[]6[»]5
تَخا ُفوا َو ال ت َْح َزنُوا َو أَبشِ ُروا ب ِال ْ َج َّن ِة الَّتی کنتُم تُو َع َ
پی نوشت ها:
[ ]1سوره عنکبوت ،آیه.69
[ ]2بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1397/ 08/ 12
[ ]3سوره هود ،آیه .112
[ ]4سخن رانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان؛ صحیفه امام ،ج
 ،16ص.300
[ ]5همانا کسانی که گفتند :پروردگار ما خدای یکتاست آنگاه [بر آن ]
پایداری نمودند ،فرشتگان بر آنان فرو می آیند [و گویند] که مترسید و اندوه
مدارید و شما را مژده باد به آن بهشتی که نوید داده می شدید( .فصلت)30 :
[ ]6ســخن رانی در جمع روحانیون و اهالی قم .صحیفه امام ،ج ،1
ص.163

جاذبه هاي گردشگري
حمام دوقلوی شبستر

بــه دلیــل دوبخــش مردانــه و زنانــه در کنــار هــم و دارای دو ســقف
گنب ــدی شــکل بــه این نــام مع ــروف است.ش ــیوه بنــای  ۴گنبد س ـربینه
و گرمخانــه ه ــر  ۲بخــش حمــام دوقلــو ،ش ــبیه بــه هــم بــوده ،بــه ایــن
ت رتی ــب کــه پــان م ربــع بــا  ۴بــای طــاق و بــه م ربع کوچکت ــرن بنــا نهاده
شــده اســت .حمام دوقلــو از آثــار اواخر دوره قاجاریه اســت و در شهرســتان
شبس ــتر ق ـرار دارد .ایــن حمــام در اســتان آذربایجانش ــرقی ،شهرســتان
شبس ــتر و در بافــت قدیم ــی اســن شــهر ســاخته شــده اســت .بنــا فاقــد
کتیب ــه و تزئینــات و آهکب ــری اســت ول ــی در مقایس ــه بــا آثــار و معمــاری
مشــابه م ــی ت ـوان آن را بــه اواخ ــر قاجاریــه و اوایــل حکومــت رضاشــاه
نس ــبت داد .بــه دلی ــل متروکــه بــودن بنــا و گذشــت زمــان این بنا آس ــیب
جــدی دیــده اســت .مالکی ــت آن شــخصی م یباشــد .حمــام دوقلــو در ۲
بخــش زنانــه و مردانــه بــا یــک تون مشــترک ســاخته شــده و ه ــر بخش
دارای س ـربینه و گرمخانه اســت .ش ــیوه بنای  ۴گنبد س ـربینه و گرمخانه
ه ــر  ۲بخــش حمــام دوقلــو ،ش ــبیه بــه هــم بــوده ،بــه ایــن ت رتی ــب کــه
پــان م ربــع بــا  ۴بــای طــاق و به م ربــع کوچکت ــرن بنا نهاده شــده اســت.
مصالــح بــه کار رفتــه در ایــن حمــام ،عمدتــا آجــر ،مــات در
پایهها،ســاروج در دیوارهــا و گــچ در گنبدهــا اســت.
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