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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

سکوت خواص
وعافیتطلبیموجب
شکلگیریعاشوراشد

خب رنگاذ آدینه تبریز:
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه
سالهاسـت کـه دشـمنان تلاش م یکننـد تـا نهضـت
حسـینی را از بیـن بب رند زی را ظرفیـت آن را م یدانند،اما
هر کاری کنند ،نخواهند توانسـت ،گفت :دشـمن سـعی
دارد تـا شـعور نهضـت حسـینی را از مـا بگیـرد از اینرو
هیاتهـا باید عالوه بر شـور حسـینی ،شـعور حسـینی
هـم ایجـاد کنند.
حجتاالسلام مهـدی عالـی ،در خطب ههـای نمـاز
عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه با حضور پرشـکوه
نمازگـزاران در مصلای اعظـم امـام خمینـی (ره) برگـزار
شـد ،اظهـار کـرد ۲۶ :مـرداد سـالروز ورود آزادگان بـه
کشـور اسلامی اسـت؛ یکـی از نمونههـای مقاومـت،
ایسـتادگی و پایـداری آزادگان اسـت.
وی ادامـه داد :جـا دارد یـادی از مـرد بـزرگ اسـارت،
مرحـوم حـاج آقـا ابوت رابـی کنیـم ،کـه از همـه بیشـتر
اسـارت دیـد و همـه اسـرا را از لحـاظ رشـد معنـوی و
فکـری هدایـت کـرد.
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز خاط رنشـان کـرد:
سالهاسـت کـه دشـمن تلاش م یکنـد تـا نهضـت
حسـینی را از بیـن ببـرد زیـرا ظرفیـت آن را م یداند.اما
هـر کاری کننـد ،بـاز هیـچ کاری نم یتواننـد انجـام دهنـد.
وی گفـت :دشـمن سـعی دارد تـا شـعور نهضـت
حسـینی را از مـا بگیـرد از ایـنرو هیاتهـا بایـد علاوه
بر شـور حسـینی ،شـعور حسـینی هـم ایجاد کنـد زی را
ایـن شـعور مدافـع حـرم پـرورش خواهـد داد.
خطیـب موقـت نمـاز جمعـه ادامـه داد :صرفـا گریـه
بـرای حسـین (ع) فایـده نـدارد زیـرا کـه خـود یزیـد هم
گریـه کـرد ولی چـه فایـده دارد؟
وی بـا تاکیـد بـر اینکه به حادثـه ک ربال بایـد از منظر

ادامه در صفحه 2

تعهد به توسعه و پیشرفت کشور
از وظایف جهاد دانشگاهی

ن شـرقی گفتند :جهاد
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجا 
ی شـدن دانشـگاهها و تعمیـق
دانشـگاهی بـرای اسلام 
هویـت ای رانی اسلامی تلاش کند.
آدینـه تبریـز به گـزارش روابـط عمومی دفتـر نماینده
ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی حضرت حجتاالسلام
والمسـلمین سـید محمدعلـی آلهاشـم در دیـدار
جهادگـران دانشـگاهی اسـتان بـا وی اظهـار کردند :یکی
از مباحثـی کـه ایـن نهاد بایـد به آن توجه کنـد ،صیانت
از اصـول و ارزشهـای انقالبـی از جملـه عدالـت خواهی،
عقالنیـت ،آخـرت طلبـی ،مـردم سـاالری دینی ،وفـاداری
بـه آرمانهـای انقلاب و امـام(ره) ،پایبنـدی بـه فرهنـگ
جهاد و شـهادت ،سـاده زیسـتی ،عزت نفس و خودباوری
در محیـط کاری اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان تعهـد بـه
توسـعه و پیشـرفت کشـور را از جملـه وظایـف جهـاد
دانشـگاهی عنـوان کـرده و افزودنـد :مـواردی چـون
مسـئولیت پذیری ،پاسـخگویی ،عشـق به خدمـت ،وفای
به عهد ،سختکوشـی و درسـتکاری از جملـه ویژگ یهایی
اسـت کـه جهـاد دانشـگاهی بایـد در بدنـه خـود جـاری
سـازد و آنهـا را بـه جامعـه انتقـال دهـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـه ماموریتهـای
جهـاد دانشـگاهی در حوزه پیشـرفت ،پژوهـش و فناوری
در کشـور اشـاره کـرده و ادامـه دادنـد :توسـعه دانـش و
تحقیقـات کاربـردی مـورد نیـاز کشـور ،ایجـاد و توسـعه

فناوریهـای مختلف ،توسـعه تجـاری سـازی فناوریهای
آمـاده بهـره بـرداری ،ت ربیـت نیـروی انسـانی متخصـص،
متعهـد و توانمنـد در تولیـد بـا تاکید بر رویکـرد آموزش
محـور و فنـاور محـور ،ارائـه خدمـات آموزشـی بـا تاکید
بـر تخصـص بـه منظـور ارتقـای توانمندیهـای مهارتی
و حرفـهای بـا فناوریهـای مهـم در عرصـه ملـی و بیـن
المللـی نیـز از جملـه وظایـف جهاد دانشـگاهی اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ایجـاد و
گسـترش ارتبـاط و ب رنامههـای فرهنگـی در حـوزه
دانشـجویان جهـان اسلام ،رشـد و ارتقـای دانشـجویان
در ب رنامـه ریـزی و ب رنامههـای فرهنگـی و ایجـاد فضـای
تامـل گفتگـو و خـرد ورزی را نیـز از جملـه وظایف جهاد
دانشـگاهی در حـوزه فرهنگـی دانسـتند.
امـام جمعـه تبریـز کمـک به بهبـود فضای کسـب و
کار ،توانمندسـازی ،اشـتغال دانـش آموختـگان از طریـق
توسـعه و ترویـج فرهنـگ و کارآفرینـی و اشـتغال دانـش
بنیـان را جـزو ماموریتهـای جهـاد دانشـگاهی در حوزه
اشـتغال عنـوان کردند.
امـام جمعـه تبریز تاکید کردند :جهاد دانشـگاهی باید
عملکـرد خـود را در حیطههـای مختلف فعالیت بررسـی
و سـنجش کنـد کـه آیـا تاکنـون توانسـته در پیشـبرد
اهدافـش موفـق عمـل کنـد و اگـر نتوانسـته عوامـل و
موانع را شناسـایی کـرده و در جهت جبـران نواقص خود
گام بردارد.

علت نامگذاری روز جهانی
مساجد چیست؟
بیسـت و یکـم اوت هـر سـال کـه مصـادف بـا  31مـرداد
اسـت ،روز جهانـی مسـاجد نامگـذاری شـده اسـت .در سـال
 1348در چنیـن روزی مسـجداالقصی که قبله اول مسـلمین
جهـان اسـت توسـط صهیونیسـت هـا بـه آتش کشـیده شـد.
هـر دیـن و آیینـی نمادهـا و نشـانههایی دارد؛ اسلام کـه
آخریـن دین آسـمانی اسـت ،از میـان نمادها و شـعایر ظاهری
و مکانـی ،بـه جایگاه مسـجد و احـکام آن بسـیار اهمیت داده
اسـت .رهبـر معظم انقالب اسلامی در ایـن باره مـی فرمایند:
در مسـجد طـراز اسلامی ،شـور و بهجـت عبـادت خالـص با
نشـاط زندگـی پـاک و خردمندانه و سـالم ،در هـم م یآمیزد و
فـرد و جامعـه را بـه ط راز اسلامی آن نزدیک م یکند .مسـجد
در اسلام ،قلـب تپنده حیات این دین حنیـف و جایگاه پیوند
آسـمان و زمین اسـت ،و انسـان به عنوان اشـرف مخلوقات در
آن رشـد و تکامـل م ییابد.
مسـجداألقصی در اسلام ،دومین مسـجد به شـمار م یآید
و از نظـر درجـه اهمیت ،پس از مسـجدالح رام و مسـجدالنبی
قـرار م یگیـرد .از آنجا که مسـجداألقصی قبله اول مسـلمانان
بـوده ،نـزد آنـان از جایگاهـی واال برخوردار اسـت .واقعـه مع راج
پیامبـر گ رامـی اسلام(ص) و نمازگـزاردن دیگـر پیامبـران بـه
امامـت ایشـان در مسـجداألقصی موجـب شـده تـا محبوبیت
ایـن مکان مقـدس نزد مسـلمانان دوچندان شـود.
آنچـه بـه عنـوان مسـجداألقصی در قـرآن از آن یـاد شـده،
تمـام مجموعـه مسـجداالقصی مسـقف ،قبـ ة الصخـرة ،قبـة
السلسـلة ،مصلای مروانـی و قب ههـا (گنبدهـا) ،مح رابهـا،
راههـا ،چاههـا ،برکههـا ،رواقهـا و پلهـا را همـراه بـا دیگـر
بخشهـای باسـتانی و قدیمـی دربـر م یگیـرد کـه بخـش
مسـقف مسـجداألقصی در جنـوب ایـن مجموعـه واقع شـده
اسـت .ایـن مسـجد توسـط داوود نبـی پایـه گـذاری شـد و
توسـط حضرت سـلیمان تکمیل شـده اسـت .مسـجداالقصی
مسـقف ،بنایی مسـتطیلی اسـت بـا رواقی بـزرگ در میانه آن
کـه مسـتقیماً بـه گنبـد م یرسـد .از شـرق و غرب ،سـه رواق
مسـجداألقصی را احاطـه کـرده اسـت .طـول آن از شـمال بـه
جنـوب  80متـر و عـرض آن از شـرق بـه غـرب  55متـر اسـت.
ی و یکم مرداد سـال  1348هجری شمسـی جنایتکاری
سـ 
ی بـه نـام دنیـس مایـکل ولیـم روهـان بـه آسـتان
اسـرائیل 
مسـجداالقصای مسـقف تجـاوز کـرد و آن را بـه آتش کشـید.
در ایـن آتشسـوزی ،مسـاحتی نزدیـک بـه  1500مترم ربـع از
مسـجد در آتـش سـوخت .در ایـن واقعـه ،منبـر باسـتانی که
شـهید نورالدیـن محمـود زنگـی دسـتور سـاخت آن را بـرای
نصـب در مسـجداألقصی داده بـود ،سـوخت .ایـن منبر همان
منبـری اسـت کـه سـلطان ناصر صالحالدین یوسـفبـن ایوب
پـس از اینکـه قدس را به سـال  583ﻫجری از دسـت صلیبیان
آزاد کـرد به مسـجداألقصی آورد.
مسـجد عمـر ،محـراب زکریـا ،مقـام اربعیـن ،سـه رواق
مسـجد همـراه بـا پایههـا و قوسهـای آنهـا و قـوس حامـل
بـر قب ةاالقصـی و پایههـای اصلـیای کـه گنبـد مسـجد بـر
آنهـا ق رار داشـت ،آتش گرفتند و سـقف مسـجد فـرو ریخت.
تزیینـات آن از بیـن رفـت و بخشهایـی از گنبـد چوبی داخل
مسـجد ،محـراب ،دیوار قبلـه ،سـنگهای مرمر بـکار رفته در
درون مسـجد ،پنجـره از جنس گچ و شیشـه رنگیـن ،فرشها،
سـوره اسـراء که از بـاالی مح راب کاشـیکاری و طالکاری شـده
بـود و ...از بیـن رفتند
هـم اکنون دو هـزار و هفتصد نماز خانه  ،مسـجد و جایگاه
و سـکوی نمـاز در خطـوط ریلـی ،جـاده ایـی و بندری کشـور
دائـر اسـت کـه بـرای اقامـه نمـاز مسـاف ران ط راحـی و آمـاده
سـازی شـده اند.
حجـت االسلام تقـی ق رائتـی مدیـر موسسـه مسـجد در
مصاحبـه بـا خبرگـزاری شبسـتان با اشـاره بـه اینکه ایـران به
سـاخت و احـداث  ۲۵۰هـزار مسـجد نیـاز دارد ،گفته اسـت :با
توجـه بـه موقعیـت جغ رافیایـی و جمعیتی در کشـور ما باید
بـه ازای هـر  ۲۵۰نفـر یـک مسـجد وجـود داشـته باشـد ولی
در حـال حاضـر بـه ازای هـر سـه هـزار نفر یک مسـجد فعال
وجود دارد.
منب ع:
مسـجد پایـگاه توحید و تقـوی  -تالیف ابوالقاسـم رزاقی -
نشـریه ،حزب جمهوری اسلامی  -سـال 1362
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دانشجویان خارجی
در راه ایران

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

اقامه نماز ظهر عاشورا در تبریز به امامت نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی در مصالی اعظم حضرت امام خمینی (ره)

پیگیریحضوریمشکالتراه،آب،گازوبهداشتوکلنگزنیاحداثونوسازی

خانههایروستاییمحرومپشتابازتوابعشهرستانهوراندتوسطنمانیندهولیفقیهدر

خب رنگار آدینه تبریز:
دکتــر میکائیــل جمالپــور ،رئیــس دانشــگاه
پیــام نــور آذربایجانشــرقی در ســخن رانی پیــش
از خطبــه نمــاز عبــادی و سیاســی جمعــه تبریــز
کــه بــا حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای
اعظــم امــام خمینــی(ره) برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
خانوادههایــی کــه در خانــه دانشآمــوز دارنــد و یــا
خودشــان کنکــوری هس ــتند در ایــن روزهــا ،ایــام پ ــر
تالطــم کنکــوری را م یگذراننــد؛ بنــده از تریبــون
مقــدس نمــاز جمعــه چنــد راهنمایــی بــه ایــن
خانوادههــا خواهــم داشــت.
وی بــا بی ــان اینکــه در کشــور نهادهــای مختلف ــی
از قبیــل نظامــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و علمــی و
آموزشــی وجــود دارد ،افــزود :دانشــگاه در کشــور
پرتاریــخ ای ـران بس ــیار قدمــت دارد بــه صورت ــی کــه
تبریــز بعــد از تهــران دومیــن شــهری اســت کــه
دانشــگاه بــه شــکل امــروزی در آن ایجــاد شــده اســت.
رئی ــس دانشــگاه پی ــام نــور اســتان بــا اشــاره ب ــر
اینکــه در کودتــای  ۲۸م ــرداد ســال  ،۱۳۳۲دانشــگاه
اولیــن نهــادی بــود کــه بــه ایــن کودتــا اعتــراض
کــرد ،گفــت :بــرای اولیــن بــار شــعار مــرگ بــر
آمریــکا از دانشــگاه متولــد شــد.
وی یــادآور شــد :در  ۲۷دی ســال  ۱۳۶۵ایــن
دانشــجویان و متخصصــان فنــی بودنــد کــه در
دانشــگاه تبریــز شــهید شــدند.
رئی ــس دانشــگاه پی ــام نــور اســتان گفــت :زمان ــی
بــود کــه در اســتان آذربایجانشــرقی دانشــجویان
زیــادی بــه کشــورهای همســایه م یرفتنــد و درس
م یخواندنــد و هی ــچ چی ــزی هــم یــاد نم یگرفتنــد
ول ــی بــه برکــت انقــاب و سیاســت درســت نظــام االن
دانشــجوی خارجــی بــه کشــور مــا م یآیــد.
وی ادامــه داد :حتــی اگــر تعــداد دانشــجویان
کشــور دو ب راب ــر شــود بــاز هممــا ظرفی ــت و اســتاد
داریــم.
جمالپــور بیــان داشــت :مجموعههــای بســیار
ارزشــمند در جامعــه هس ــتند ب ـرای مثــال شــهرداری
بایــد بدانــد در ب راب ــر بیانی ــه گام دوم چــه وظیف ـهای
دارد و همچنیــن ســایر دســتگاههای دیگــر.
وی بــا بی ــان اینکــه دانشــگاه پی ــام نــور بــه عنــوان
بزرگتریــن دانشــگاه دولتــی شــناخته م یشــود،
گفــت :ایــن دانشــگاه  ۴۰۰هــزار نفــر دانشــجو دارد
کــه در اســتان آذربایجانش ــرقی نی ــز  ۲۸شــعبه دارد
و همچنی ــن مج ــری اتفــاق مب ــارک عدالــت آموزش ــی
شــده اســت.
رئی ــس دانشــگاه پی ــام نــور اســتان ادامــه داد۱۵۰ :
رشــته بــا کمتریــن شــهریه از دیگــر مزایــای ایــن
دانشــگاه دولت ــی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در انتخــاب رشــته
فرزنــدان خــود را هدایــت کنی ــم ،گفــت :ایــن انتخــاب
رشــته بایــد بــر اســاس دقــت بــر نیــاز اســتان،
کشــور ،عالقــه و اســتعداد فرزندانمــان باشــد.
جمالپــور متذکــر شــد :افــرادی کــه در کنکــور
شــرکت نکردهانــد ،شــاغل هســتند و یــا خانــهدار
هســتند م یتواننــد بــا در دســت داشــتن مــدارک
دبیرســتان بــه دانشــگاههای پیــام نــور م راجعــه
ک ــرده و بــدون کنکــور در رشــته مــورد نظ ــر ثب تنــام
کننــد.
وی اذعــان داشــت :یکــی از جاهایــی کــه
کشــور را قدرتمنــد م یکــرد دانشــگاه اســت
و محــل تولیــد قــدرت بــرای نظــام جمهــوری
اســامی ایــران اســت.

صفحه 2

آذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزباحضورمدیرانکلومسئوالنذیربط

فرازی از وصیت نامه شهدا

اقامهنمازجماعتظهرتاسوعابهامامتنمایندهولیفقیه
درآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

اولین روز از مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) در بیت نماینده ولی فقیه در

آذربایجانشرقیباسخنرانیحججاالسالموالمسلمینحسینی،بالغیوبنابیو
مداحی آقایان خادم آذریان ،صادق پور ،شکوهی و رحمان زاده

در آستانه سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی دیدار اعضای
شورا با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

آئین شیرخوارگان حسینی در شیرخوارگاه احسان با حضور نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

همزمان با روز تاسوعای حسینی حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز در مراسم عزاداری دستجات بازار تبریز

سوگوارهدانشآموزیاحلیمنالعسلتبریزباحضوروسخنرانینمایندهولیفقیه

سکوت خواص و عافیتطلبی
موجب شکلگیری عاشورا شد
ادامه از صفحه اول

همایش طالب جدیدالورود مدارس حوزه علمیه تبریز دوره میثاق با حضور و
سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

درآذربایجانشرقی و امامجمعه تبریز درصحنبقعه امامزادهسیدحمزه

دومین روز از مجالس عزاداری و سوگواری سیدالشهدا علیه السالم همزمان با روز

تاسوعایحسینیدربیتنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزبا
سخنرانیحضراتحججاالسالموالمسلمینحسینی،بالغیوبنابی

میز خدمت اداره کل مسکن وشهرسازی ،راه داری ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،شهرکهای صنعتی
و دانشگاه پیام نور استان درپیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی حضرت امام (ره )تب ریز

عبـرت و درس نـگاه کـرد ،گفـت :سـکوت خـواص،
ب یبصیرتـی ،کمبینشـی ،تـرس از جـان ،عافیـت
طلبـی باعـث شـد تـا حادثـه عاشـورا ایجاد شـود و
ایـن جـزو عبرتهـای عاشوراسـت.
خطیـب موقت جمعه تبریز ادامه داد :فضاسـازی
دشـمن ،تبلیغـات دشـمن ،تهدیـد دشـمن ،تزویـر
دشـمن ،شـبههاندازی دشـمن منجـر نخواهـد تـا
انسـان بصیـر بلغـزد ولی اگر نباشـد جریـان توابین
ایجـاد م یشـود ولـی دیگـر بعـد شـهادت امـام آن
قیام چـه تاثیـری دارد؟
حجـت االسلام عالـی بـه فضـای اختنـاق دوران
امـام سـجاد اشـاره کـرد و گفـت :در دوران امـام
سـجاد (ع) حتـی شـیعه بودن یـک گناه بـزرگ بود
حتـی بـردن نـام علی(ع)جـرم بـود.
وی بـا بیـان اینکـه امـام سـجاد (ع) در دوران
عاشـورا بیمـار بـود و در تـب شـدید قـرار داشـتند
کـه البتـه این امـر حکمت بـاری تعالی بـود ،افزود:
خطبـه ایشـان یکـی از خطب ههای بسـیار پرصالبت
ا ست .
عالـی متذکـر شـد :نقـش مهـم امـام سـجاد(ع)
بـود کـه اسلام را دوبـاره زنـده کرد.
وی،بـه روشهـای احیـای نهضـت عاشـورا از
طریـق امـام سـجاد(ع) اشـاره کـرد و گفـت :گریه بر
سیدالشـهدا یکـی از ایـن روشهـا بـود کـه بعـد از
 ۱۴۰۰سـال هنـوز بـر قلـب همـه جاریسـت.

جمعه  28مرداد  -1401مصادف با  21محرم الحرام  19- 1444آگوست  -2022سال نهم شماره - 406

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

صفحه 3

ی های کهباعثاستقام 
ت
ویژگ 
ت انسان مومن می شود
و شجاع 

 ۲۶مرداد سالروز ورود آزادگان
سرافراز به میهن اسالمی

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

نقاشی مریم زمانی  ،دانش آموز پایه دهم
مدرسه خدبجه کبری س راب

خطبه های نمازجمعه شهرستان های
آذربایجان شرقی

ایران م یتواند در مدت کوتاهی اسرائیل را
زمی نگیر کند
عضــو مجل ــس خب ــرگان رهب ــری بــا اشــاره بــه پیش ــرفتهای
نظام ــی و دفاع ــی کشــورمان گفــت :جمهــوری اســامی ای ـران
م یتوانــد در مــدت کوتاهــی اســرائیل غاصــب را زمیــن گیــر
کنــد.
حجــت االســام والمس ــلمین محمدتق ــی پورمحمــدی در
خطب ههــای نمــاز جمعــه م راغــه بــا بیــان اینکــه تهدیــد
جمهــوری اســامی ای ـران از ســوی صهیونیس ـتها ب رایشــان
گ ـران تمــام م یشــود ،گفــت :ای ـران اســامی بــه تس ــلیحات
پوشــالی آنهــا جــواب کوبنــده دارد.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه ایــران از نظــر دفاعــی و
نظامــی بجایــی رســیده کــه م یتوانــد صهیونیســتها
را در کوتاهتریــن زمــان زمی نگیــر کنــد ،گفــت :تســلیم
شــدن صهیونیســتها در ب رابــر حمــات موشــکی جبهــه
مقاومــت در غــزه نشــانههای شکســت اســرائیل اســت.
وی بــا اشــاره بــه جنایتهــای صهیونیســتها در غــزه
و کشــورهای اســامی منطقــه ابــراز داشــت :کشــورهای
حام ــی حقــوق بش ــر در ب راب ــر جنایتهــا و تس ــلیحات اتم ــی
جنگــی صهیونیســتها ســکوت کردهانــد.
وی افــزود :صهیونیســتها در حملــه اخیــر بــه غــزه
ب ـرای ف ـرار از شکس ــت بــار دیگ ــر دســت بــه دامــن برخ ــی
کشــورها از جملــه مصــر شــدهاند.
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه جنــگ  ۳۳و  ۱۶روزه حــزب اهلل
گفــت :شکســتهای پــی در پــی صهیونیســتها مقابــل
جبهــه مقاومــت نشــان از ضعــف و شــکننده بــودن آنهاســت.
وی ســپس بــا بیــان اینکــه بــه ســختگیری دولــت
جمهــوری آذربایجــان بــرای برگــزاری آئی نهــای عــزاداری
امــام حســین (ع) مــورد انتقــاد جــدی مــا اســت ،گفــت:
م ــردم جمهــوری آذربایجــان ش ــیعه هس ــتند و علمــای ایــن
ســرزمین از مفاخــر جهــان اســام هســتند.
عضــو مجل ــس خب ــرگان رهب ــری بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه در
طــول تاریــخ حکومتهــای بســیاری علیــه شــیعیان بپــا
خواســتهاند امــا چی ــزی جــز خــواری و خفــت نصی ــب آنهــا
نشــده اســت ،گفــت :بایــد دولتم ــردان جمهــوری آذربایجــان
بــه خواســتهها و مقدســات مــردم احتــرام بگذارنــد.
مردم در جوار رودخانه ارس مشکل کمبود آب دارند
امــام جمعــه خداآفریــن گفــت :در چنــد مت ــری رودخانــه
ارس مــردم نبایــد گریبانگیــر ب یآبــی باشــند.
حجتاالســام هــادی ضیایــی در خطب ههــای نمــاز
جمعــه شهرســتان خداآفریــن گفــت :شکســت مفتضحانــه
شــدن رژیــم غاصــب
و دســت بــه دامــن دیگــر کشــورها
ِ
اســرائیل بــرای توقــف موشــکباران رزمنــدگان فلســطین،
تبلــور عین ــی قــدرت بازدارندگ ــی جبهــه مقاومــت اســامی
اســت.
وی افــزود :موفقی تهــای علمــی و دفاعــی جوانــان
متخصــص و توانمنــد جمهــوری اســامی ایــران ناشــی از
بــاور قلبــی و اعتقــاد معنــوی آنهاســت و پیــروزی جبهــه
مقاومــت فلس ــطین در ب راب ــر رژیــم صهیونیس ــتی و پرتــاب
موفقی تآمیــز ماهــواره فضایــی خیــام از بزرگتریــن و
مجهزتریــن پایــگاه فضایــی جهــان در قزاقســتان ،نمونــه
آشــکار ایــن موفقی تهــای علمــی و دفاعــی اســت.
وی در ادامــه از عملک ــرد ش ــرکت آب منطقـهای در تکمیل
طرحهــای خدمــات عموم ــی ایــن شهرســتان انتقــاد ک ــرد و
گفــت :بهرغــم وعــده از س ــر گی ــری عملی ــات اج رای ــی جــاده
جایگزیــن ورودی شــهر خمارلــو ،در یکمــاه گذشــته ایــن
طــرح هی چگونــه پیشــرفت محسوســی نداشــته و عمــ ً
ا
اج ـرای آن طب ــق روال گذشــته همچنــان متوقــف اســت.
خطی ــب نمــاز جمعــه خداآفریــن افــزود :ب ـرای ط ــرح یــک
اســتان دیگ ــر ،زی ــر ســاخت و امکانــات یــک شهرســتان را از
بیــن بردهایــد و اکنــون مــردم بــرای اســتفاده از امکانــات
جایگزیــن آن ســالها چشــم انتظــار هســتند.

الف) براي به دســت آوردن صبر و استقامت ب ه
نــکات ذيل توجــه نمائيد :پيامبــر (ص) فرمودند:
«هر کــه خود را بــه صبــر وا دارد ،خداوند او را
صبور گرداند».
امام علــي (ع) فرمــود« :صبر تحقــق نم ييابد
مگــر آن که رنج ضد عــادت را تحمل کن ي» و نيز:
«ريشــه صبر ،داشتن يقين راســتين به خداست»؛
(ترجمــه ميزان الحکمه ،ج ، ۶ص  .)۲۹۷۶بنابراين:
 -۱مبناي نظري اســتقامت خداشناسي (توحيد
و يقي ن) است.
 -۲اساس اســتقامت يقين است (تعيين هم در
حيطه نظر و هم در عرصه عمل و حاالت نفســان ي
گسترده است).
 -۳اســتقامت همراه با تالش و تحمل ســختي
ترک عادات قديم و کســب عادات جديد است.

ب) بــراي تحصيــل شــجاعت ،توجــه بــه
توصي ههــاي زيــر مفيــد اســت :شــناخت ارزش
شــجاعت و ضد ارزش بودن تــرس - ،درک معناي
درست از شــجاعت (چون برخ ي شــجاعت را صرفاً
در برخــورد و مقابله خالصــه م يکنند حال آن که
در برخي موارد فرو بردن خشــم شجاعت است)-،
همنشــين ي با افراد شجاع و دوري از افراد ترسو و
دون همــت -،مطالعه احوال بــزرگان تاريخ و تأمل
در خلــق و خوي آنهــا -،تمرين شــجاعت؛ به اين
معنــا که در جــاي خود تصمي م خويــش را عملي
کني م ،مث ً
ال اگر کســي کار خالفــي انجام م يدهد
بــدون واهمه به او تذکر دهيم و يا در برابر عوامل
ترس برخــاف جهت آن عمل کني م.
علــي (ع) فرمــود ه اســت :زماني کــه از چيزي
ترســان شــدي خــود را در آن بيفکــن .ضمنــاً

 -۴از گا مهاي نخســت در تحقق اســتقامت اين
اســت که شــخص خود را به اســتقامت وا دارد و
خود را داراي اســتقامت نشــان دهــد و مانند يک
شــخ ص صبور عمــل کند.براي تقويت اســتقامت
رعايت موارد زير مؤثر اســت.
 -۱رواياتــي کــه در فضيلت صبر و اســتقامت
رســيد ه حتماً مطالعه کنيد.
 -۲رواياتــي کــه در فضيلــت مبتال بــودن به
مشــکالت دنيــوي وارد شــد ه مــورد مطالعه قرار
دهيد .
 -۳متذکر شــويد که زمــان مصيبت و بال اندک
و وقــت آن کوتا ه اســت و بــه زودي از آن رهايي
خواهيد يافت و اصوالً عمر دنيا کوتاه اســت.
 -۴بينديشــيد که ب ي صبــري چه فايد هاي دارد
و چه ضررهايي بر آن مترتب اســت.
 -۵احــوا ل کســاني را که به بــاي عظي متر از
شما گرفتار شد هاند و مشــکالت گذشته و حالشان
با شــما قابل مقايس هنيس ت ،به ذهن آوريد و شکر
کنيد که شــما کمتر مبتال بوده و هســتيد.
 -۶بدانيــد کــه چه بســا مصيبــت و گرفتاري
دليل فضل و ســعادت انسان است.
 -۷بدانيد که بعد از هر غمي شــادي و در عقب
هــر محنت ي راحتي اســت .همانطــور که قرآن با
ــرا إ ِ َّن َم َع
تأکيــد م يفرمايدَ { :فإِ َّن َم َع ا ل ْ ُع ْس ــ ِر يُ ْس ً
ا ل ْ ُع ْس ــ ِر يُ ْس ًرا}؛ (انشراح ،آيات  ۵و .)۶
 -۸بدانيد آنچه رســيده از دوســت رســيده و
انســان بايــد از آن چه که از ســوي محبو ب به او
رسيد ه ،دلشاد گردد.
 -۹احــوال پيامبران و بــزرگان را مطالعه کنيد.
هيــچ کــس را نخواهيد يافت که بــدون زحمت و
اســتقامت به جاي ي رسيده باشد.
 -۱۰مهمتر از همه اينها شرح صدر است؛ يعن ي،
روح انســان آن قدر گسترش يابد و انديشه وي آن
گونه تعالي يابد که بســياري از اين مشکالت براي
او نه مشــکل بلکه يک امــر طبيعي و الزمه کار و
برنامه و ســعادتمندي وي تلقي شود)1 (.

مطالعــه کتب اخالقي مانند« :معراج الســعاد ه» و
«نقطههــاي آغاز در اخالق عملــي» در اين زمينه
مفيد است.
ج) اســتواري در دين برآيند قوت ايمان اســت.
بــراي تقويــت ايمان ،عمل به ســفارشهاي زير را
توصيه م يکني م:
 -۱از غذاي حــرام پرهيز کنيد،
 -۲گناهان را بهطــور کل ي ترکنماييد،
 -۳واجبــات مخصوصــاً نمازهــا را در اول وقت
بخو ا نيد ،
 -۴تا آنجا کــه م يتوانيد نمازهاي مســتحب ي
مخصوصاً نماز شــب را ترک نکنيد ،و . ...انشاءاهلل
که به مرور د ل شــما نوراني و ايمان شــما محکم
خواهد شــد و مورد رحمت و محب ت خا ص خداوند
قرار خواهيد گرفت.
د) بــراي تقويــت تقوا بايــد در دو بعد نظري و
عملــي اقدا م نمــود .در بعد نظري بايــد با تقويت
مبانــي عقيدت ي ،به ســاختمان و چهارچو ب عقايد
اســتحکا م بخشــيد و ســپس با عمل ،در راسختر
شــدن آنها کوشــيد .در اين زمينــه مطالعه منظم
کتا بهاي زير توصيه م يشــود:
۱ـ گناهان کبيره ،شــهيد دستغي ب
۲ـ جهانبيني اســام ي ،شهيد مطهري
۳ـ نامهها و برنامهها ،حســنزاده آمل ي
۴ـ نقطههــاي آغــاز در اخالق عملــي ،مهدوي
کنــي آنچــه در بعد عملــي م يتوان ارائــه نمود
آن اســت که :عمل بــه تکاليف دينــي ،بهترين و
کاملترين را ه براي نيل به درجه تقوا اســت .قرآن
مجيد درباره روزه م يفرمايد« :روزه بر شــما واجب
شــد چنان که بر پيشــينيان شــما واجب گشت،
باشــد که تحصي ل تقوا کنيد».
و در آيــه ديگر فرموده اســت :از صبــر و نماز
کمک بگيريد.
 .1برای آگاهی بیشــتر ر -۱ .معراج الســعاد ه،
ص ،۶۵۹ - ۶۴۳مال احمد نراق ی؛
 -۲چهلحدیــث ،حدیث ،۱۶اما م خمین ی

بیســت و ششــمین روز از مــرداد مــاه یــادآور
بازگشــت س ــرافرازانه آزادگان بــه میهــن در ســال
 ۱۳۶۹و فرصتــی بــرای مــرور رشــادتهای ایــن
غی ــور م ــردان اســت.
روز  ۲۶مــرداد ســال  ،۱۳۶۹میهــن اســامی
شــاهد حضــور اولیــن گــروه آزادگان ســرافرازی
بــود کــه پــس از ســا لها اســارت در زندانهــا
و اســارتگا ههای رژیــم بعــث عــراق ،قــدم بــه
خــاک پــاک میهــن اســامی خــود گذاشــتند.
ســتاد رســیدگی بــه امــور آزادگان کــه در ۲۲
مــرداد  ۶۹تشــکیل شــده بــود ،تبــادل حــدود
 ۵۰هــزار آزاده را بــا همیــن تعــداد اســیر
عراقــی و بــا هماهنگــی دســتگا ههای دیگــر
برعهــده گرفــت.
آزادگان  ،صبورتــر از ســنگ صبــور و
راض یتریــن کســان بــه قضــای الهــی بودنــد.
آنــان ســینههایی فراختــر از اقیانــوس داشــتند
کــه از همــه جــا و همــه ک ــس بریــده و بــه خــدا
پیوســته بودنــد .آزاده نامیــده شــدند ،چــون از
قیــد نفــس و نفســانیات رهایــی یافتــه بودنــد.
روز  ۲۶مــرداد  ،۱۳۶۹میهــن اســامی
شــاهد حضــور کبوتــران ســبکبالی بــود
کــه پــس از ســا لها زنــدان در اســارتگاه،
قــدم بــه خــاک پــاک میهــن اســامی خــود
م یگذاشــتند .قاصــدک آزادی در چنیــن
روزی پیــام آو ِر رهایــی شــده و ایــن کبوتــران
ِاز بنــد رســته بــه آغــوش گــرم ملــت خــود
بازگشــتند .میهــن اســامی ،چراغانــی بــود
و شــعف و ســروری وصــف ناپذیــر از حضــور
ایــن رســوالن انقــاب و جنــگ ،سراســر ایــران
را فراگرفتــه بــود.
مقــام معظــم رهبــری دربــاره آزادگان

م یفرماینــد :یکــی از چی زهایــی کــه شــما

را ،دل هایتــان را زنــده نگــه م یداشــت،
پرامیــد نگــه م یداشــت ،یــاد آن چهــره و
روحیــهی پــر صالبــت امــام عزیزمــان بــود.

آن بزرگــوار هــم خیلــی بــه یــاد اســرا
بودنــد .حــال پــدری را کــه فرزندانــش بــه

ایــن شــکل از او دور شــده باشــند ،راحــت
م یشــود فهمیــد.
مســأله اســارت طوالنــی ایــن ملــت بــه نوبــه
خــود امتحــان دیگــری بــود کــه ملــت مــا بــا
موفقیــت آن را بــه انجــام رســانده و اســرای مــا
هماننــد ملــت ایــران از خــود آزاد مــردی نشــان
دادنــد و ســرانجام بــا موفقیــت و ســرافرازی بــه
وطــن بازگشــتند.
 ...شــما در دوران اســارت ،شــرایط ســختی را
گذراندیــد ،امــا در عی ــن حــال بــا حفــظ دیــن و
اعتقــادات و دلبس ــتگی خــود بــه اســام ،امــام و
انقــاب موجــب افتخــار و آبرومنــدی ملــت خــود
در براب ــر دشــمن شــدید.
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مفاخر مذهبي

دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند نیست

حضرت آيت اهلل سید احمد خسروشاهی
حضـرت آیـت اهلل سـید احمـد
خسروشـاهی فرزند آیت اهلل سید مرتضی
از علمای اعالم و فقهای عظام برخاسـته از
شـهر تبریز اسـت در  26ربیع الثانی سـال
 1330ق .برابـر با  26فروردیـن 1291ش.
در خاندان علم و اجتهاد خسروشـاهی قدم
بـه عرصه هسـتی نهاد.
دروس مقدماتـی و بخشـی از سـطوح
عالـی را نـزد پدر بزرگـوار و دیگر اسـتادان
حـوزه علمیـه تبریـز آموخت.
در واقعـه تبعیـد والد معظم خود همراه ایشـان به سـمنان و مشـهد
مقدس عزیمـت کرد.
در مـدت اقامـت در مشـهد رضـوی از حضور عالمان نامـدار همچون
حضـرات آیـات عظام حاج آقا حسـین قمـی ،میرزا ابوالحسـن انگجی و
میـرزا محمد آقازاده خراسـانی بهـره برد.
آنگاه به تبریز بازگشـت پس از دو سـال اقامت رهسـپار حوزه علمیه
قـم گردیـد و در حلقـه شـاگردان حضـرات آیـات عظـام حـاج شـیخ
عبدالکریم حائری یزدی ،آقا سـید محمدتقی خوانسـاری ،سـید محمد
حجـت کـوه کمـری در آمد و به مقام رفیع اجتهاد نایل شـد.در مسـیر
نهضت اسلامی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از
حامیـان و همراهـان رهبر فقید انقالب حضرت امام خمینـی (ره) بود و
در ایـن راه مـرارت هـا و زنـدان و تبیعـد را بر خود هموار سـاخت.
حضرتـش در  29جمـادی الثانـی  1397ق برابر با  28خـرداد 1356
شمسـی چشـم از جهان فروبست.
پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در تبریز به مشهد مقدس منتقل
و در جـوار بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجج امام علی بن موسـی
الرضا علیه السلام به خاک سـپرده شـد.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

حیوانات دریایی حالل گوشت
سـؤال :۱کـدام نـوع از حیوانـات دریایـی ،حلال گوشـت مـی
باشـند؟
جـواب :از حیوانـات دریایـی فقـط ماهـی پولـک دار و میگـو و
نیـز برخـی از پرنـدگان دریایـی ،حلال هسـتند و بقیه حلال نمی
با شند .
خرید فیش حج به صورت آزاد
سـؤال :۲شـخصی از لحـاظ مالـی بـرای عزیمـت بـه حـج تمتـع،
ً
فعلا امـکان ثبت نـام از طریق سـازمان
مسـتطیع شـده اسـت ولی
حـج و زیـارت وجـود نـدارد؛ آیـا بـر او واجـب اسـت که فیـش آزاد
حـج بـه قیمتـی بسـیار گرانتـر خریده و بـه حج بـرود یا مـی تواند
منتظـر بمانـد تـا امـکان ثبت نـام فراهم شـود؟
جـواب :در صورتـی کـه خریـد فیـش آزاد ،منـع قانونی نداشـته و
از نظـر مالـی تـوان تهیـۀ آن را داشـته باشـد ،باید فیـش تهیه کند
و بـه حج مشـرف شـود.
َصرف هزینه حج برای فقرا
سـؤال :۳سـالهای قبـل جهت انجـام فریضۀ حـج ثبت نـام کردم،
آیـا جایـز اسـت از تشـرف انصـراف داده و کل هزینـۀ حـج را جهت
خریـد جهیزیه فقـرا هزینـه نمایم؟
جـواب :اگـر مسـتطیع هسـتید ،بـر شـما واجـب
اسـت کـه بـه حـج مشـرف شـوید هـر چند بسـیار
شایسـته اسـت به مقـدار توان ،بـرای جهیزیـۀ فقرا
نیـز کمـک کنید.

رئیس کل دادگس ــتری آذربایجا ن ش ــرقی ورود کاالهای
حجی ــم ب رای مص ــرف در منطقــه آزاد ارس را بدون اشــکال
دانس ــت و تاکی ــد ک ــرد :دســتگاه نظارت ــی دنب ــال بگی ــر و
ببند نیس ــت و حام ــی مدی ران پاکدســت و خدمتگـزار به
اهال ــی صنعــت و تولید اســت.
دکت ــر موس ــی خلی لاللهی در جلس ــه ســتاد پیگیری
اج ـرای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومت ــی اظهــار داش ـت:
نبایــد در منطقــه آزاد ارس دو گمرک باشــد و ب ـرای فعاالن
ایــن منطقــه زحمــت و هزینـ ه مضاعف بــه بــار آورد.
وی بــا تمجیــد از روحیــ ه تعامــل و همفکــری
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس بــا ســایر نهادهــا
جهــت رفــع مشــکالت ،عنــوان کــرد :منطقــ ه آزاد ارس
در حوزههــای متنــوع ظرفیــت دارد و نهتنهــا بهعنــوان
صنعت یت ریــن منطقــه آزاد کشــور مط ــرح اســت بلکــه
در حــوزه کشــاورزی نی ــز ب ینظی ــر اســت و در کنــار آن
ظرفیــت گردشــگری هــم دارد.
رئی ــس کل دادگس ــتری آذربایجــا ن ش ــرقی بــا صــدور

دستگاهها در پیگیری تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری اهتمام کنند
رئیــس ســازمان مدی ریــت و ب رنام هریــزی
آذربایجانشــرقی گفــت :دســتگاهها نســبت
بــه پیگی ــری تخصی ــص اعتبارات ســفر ریاســت
جمهــوری ،ارائــه گـزارش عملکرد و پیش ــرفت کار
اهتمــام جــدی بــه خ ــرج دهنــد.
محمــد فرشــکاران ،در جلســه پیگیــری
مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری میانــه اظهار
ک ــرد :در خصــوص جــذب اعتب ــارات ســفر تــا
هــای وافری از ســوی اســتاندار و ســازمان مدی ریت
و ب رنام هریــزی صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود :ســازمان ب رنامــه و بودجــه کشــور
و نهــاد ریاســت جمهــوری نیــز بــا توجــه بــه
چارچوبهــا و معیارهای ــی کــه دارنــد ،نس ــبت به
تخصیــص اعتبــارات اقــدام م یکننــد.
فرشــکاران بــا اشــاره بــه پرداخــت مرحلــه اول
اعتب ــارات ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان،
تاکیــد کــرد :قــرار بــود تخصیــص اعتبــارات
کامــا بــه صــورت نقــدی باشــد کــه بــا توجــه
بــه ش ـرایط پی ــش آمــده بخش ــی از اعتب ــارات به
صــورت اســناد خزانــه اســامی اســت.
رئیــس ســازمان مدی ریــت و ب رنام هریــزی
آذربایجانشــرقی بیــان کــرد :مرحلــه بعــدی
تخصیصــات هــم در راه اســت و ضــرورت دارد
دســتگاهها نســبت بــه پیگیــری تخصیــص

اعتب ــارات ســفر ریاســت جمهــوری ،ارائــه گـزارش
عملک ــرد و پیش ــرفت کار اهتمــام جــدی به خرج
دهنــد.
وی متذک ــر ش ـد :نقــش اســتانها در اج ـرای
پروژههــای ملــی حداقــل بــوده و الزم اســت
پیگیریهــای درون اســتانی اعتبــارات ملــی از
دســتگاههای مرکــزی متب ــوع بــه صــورت جــدی
صــورت پذیــرد کــه ســهل انــگاری موجــب از
دســت رفتــن زمــان خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا تخصیــص بخشــی
از اعتبــارات محرومیــت زدایــی موافقــت
نامههایــی بــرای طــرح هــای آبرســانی بــه
روســتاها منعقــد شــده و بــا اســتانی شــدن
ایــن اعتبــارات بــه دســتور رئیــس ســازمان
ب رنامــه و بودجــه کشــور ،اتفاقــات بهتــری
خواهــد افتــاد.
وی ،میانه را دومین شــهر اســتان در اختصاص
اعتب ــارات بعــد از تب ریز اعــام کرد.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  28مرداد ) 1401
فاجعه آتشسوزی سينما ركس آبادان ( 1357ش)
تشــكيل نخس ــتين مجل ــس خب ــرگان قانــون اساس ــي جمهوري
اســامي بــا پي ــام امــام خمين ــي(ره) ( 1358ش)
كودتــاي آمريــكا علي ــه نهضــت مل ــي اي ـران و س ـرنگوني دولــت
«دكت ــر مصــدق» ( 1332ش)
ی شــناس برجس ــته
درگذشــت دكت ــر آذر اندام ــی؛ محقــق و باكتر 
اي ران (1363ش)
مجلسمؤسسانسومدرکاخمجلسسناافتتاحشد 1346(.ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  21محرم ) 1444
درگذشــت «ابونعي ــم احمــد بــن عب ـ َّ
ـدالل اصفهان ــي» محــدث
بــزرگ مس ــلمان ( 402ق)
ن يوســف»
رحلــت عالــم و فقيــه بــزرگ اســام «حســنب 
معــروف بــه «عالمــهحلــي» ( 726ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  19آگوست ) 2022
ريچار ْدســون» نويســنده معــروف ف رانســوي
تولــد «ســاموئل
ْ
(1689م)
درگذشت «جِ يمز وات» دانشمند برجسته انگليسي (1819م)
تولــد « ِرينولــد ن ِ
يكلْ ســون» مستشــرق انگليســي و مترجــم
مثنــوي (1868م) (ر.ك 27 :اوت)
تشــكيل پارلمــان روســيه موســوم بــه «دومــا» توســط تــزار
«نيــكالي دوم» (1905م)
آریوستو» ادیب مشهور ایتالیایی (1533م)
مرگ «لودویکو
ْ
كشف جريان برق (1727م)
ش ــروع بــه كار دادگاههــای انقالب ــي در ف رانس ــه در جريــان انقالب
اين كشــور (1792م)
ـد» از مشــاهير خاورشناســان روس ــي
درگذشــت «واس ــيلي بارتولْـ ْ
(1930م)

ماموریــت بــه هیئــت هم ـراه جهــت تعیی ــن تکلی ــف
اراضــی ،متذکــر شــد :گاهــی عــدهای زمیــن را بــا نــام
ســرمایهگذاری بــه قیمــت ارزان م یخ رنــد و ســالها
اقدامــی بــرای بهرهبــرداری از آن نم یکننــد.
خلی ــل الله ــی تاکی ــد ک ــرد :الزم اســت کارگروه ــی در
ایــن خصــوص تشــکیل و دســت کس ــانی کــه بــا نی ــت
ســوء و فــروش آن بــه قیمــت بــاال و اقدامــات خــاف
اه ـداف اولی ــه زمی ــن گرفتهانــد از اراض ــی قطــع شــود.
وی خواهــان افزایــش مــدت زمــان پروانــه
بهرهب ــرداری در منطقــه آزاد ارس بــه پنــج ســال شــد
و افــزود :تفــاوت ن ــرخ ارز شــامل کاالی مس ــافری نیس ــت
و بایــد مطالب ــه بازاریــان دربــاره عــدم اخــذ مابهالتفــاوت
ماههــای قبــل پیگیــری شــود.
خلی لاللهــی بــر اجــرای مــاده  ۶۵قانــون احــکام
دائم ــی ب رنامههــای توســعه در مناطــق آزاد تاکی ــد ک ــرد
و خطــاب بــه مدی ــرکل اســتاندارد آذربایجانش ــرقی گفت:
قانــون تکلی ــف ک ــرده تــا بــا تفویــض اختی ــارات بــه ف ــرد
معرفی شــده توســط مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس،
بروک راس ــی و ناهماهنگ یهــا رفــع شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای واردات یــک محصــول
بهداشــتی و غذایــی قــرار نیســت ادارهکل اســتاندارد و
ش ــبکه بهداشــت آزمایــش هــای یکس ــانی اخــذ کننــد،
افــزود :ایــن دو نهــاد بایــد بــا هماهنگــی یکدیگــر
آزمونهــای همدیگ ــر را قب ــول کننــد تــا در ایــن ف راینــد
فعــاالن صنف ــی لطمــه نبیننــد.

«فخری» سرپرست مدرسه علمیه
امی رالمومنین(ع) م راغه شد
حجــت االســام فخــری بــه عنــوان
سرپرســت مدرســه علمیــه امی رالمومنیــن(ع)
شهرســتان م راغــه معرفــی شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه  ،طــی حکمــی از ســوی حجــت
االســام اســماعیل روشــن تــن ،مدی ــر حــوزه
علمیــه اســتان آذربایجــان شــرقی ،حجــت
االســام زیــن العابدیــن فخــری ســهرقه
بــه عنــوان سرپرســت مدرســه علمیــه

امی رالمومنی ــن(ع) شهرســتان م راغــه معرف ــی
شــد.
در این حکم آمده است:
نظ ــر بــه شایس ــتگی و توانای ــی جنابعال ــی ،
شــما را بــه عنــوان سرپرســت مدرســه علمی ــه
امی رالمومنی ــن(ع) شهرســتان م راغــه منصــوب
م ــی شــوید و مقتض ــی اســت بــا بهرهگی ــری
از تمام ــی ظرفی تهــا و امکانــات ،ب راب ــر ش ــرح
وظایــف و آیی ننامههــای م ربوطــه بــا تدبیــر
و ب رنامهریــزی مناســب در امــر اداره مطلــوب
مدرســه علمیــه و ت ربیــت و آمــوزش طــاب
گ رام ــی کوشــا باش ــید و بــا تعامــل ســازنده بــا
مس ــئول محت ــرم ،اســاتید بزرگــوار و معاونی ــن
محت ــرم مدرســه موجب ــات خشــنودی حض ــرت
ول یعصر(عــج)را ف راهــم نمائیــد.
از اســاتید بزرگــوار و معاونیــن محتــرم
مدرســه انتظــار مــیرود شــما را در ایــن
مســئولیت مهــم و الهــی یــاری فرماینــد.

معريف کتاب

صفحه4
شفيقه موسوي

چهارگفتار
پي رامون نام آوران بيدار
كتاب «چهار گفتار پي رامون نام
آوران بي دار» توسط حضرت آيت
اهلل شيخ علي ك ريمي جهرمي از
فقها و مجتهدان كشور تاليف شده
و به همت انتشارات «نور واليت» در
سال  1392فيپا گرفته و در 184
صفحه با 1000نسخه به زيور چاپ
آراسته شد .در این کتاب به شرح
زندگانی و آثار چهار تن از بزرگانی که
همه از عالمان ربانی و عارفان صمدانی و ستارگان درخشان آسمان
فقاهت و حکمت و عرفان و از راهنمایان صدیق ط ریق قرآن و اهل
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم اند ،پرداخته شده است .بزرگان
معرفيشدهدراثرحاضرعبارتندازآياتعظام:حاجشيخعب دالك ريم
حائري يزدي ،حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي ،امام خميني (ره)
وحاجسيدمحمدرضاموسويگلپايگانيکههرچهاربزرگوارنهتنها
افتخار ای ران زمین بلکه افتخار بش ریت محسوب مي شوند .در خالل
اینشرححالهابهخدماتمذهبيوعلمي،سابقهمبارزاتسياسي
و  ...اين عالمان شيعه اشاره شده است .اميد است در خور انتفاع
محققانومطالعهكنندگانباشد.
انسان ها در طول حيات و زندگي خود ب راي داشتن زندگي بهتر و
پيمودنراهكمالومعرفتنيازمندالگوهاومظاهرپاكيوپرهيزكاري
مي باشند .بر اساس اين اصل اصيل و روش نافذ و موفقيت آمي ز،
خداوند حكيم علي االطالق در جهت ت ربيت نفوس و ارتقاء بشر
به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسيار شايسته اي ب راي
جوامع انساني ق رار داده است .انبياء الهي و رسوالن آسماني ،اوصيا
و جانشينان ايشان ،امامان معصوم عليهم السالم و پيشوايان طهارت
و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند كه از جانب
پروردگار متعال به اين امر مبعوث شده اند.
استاد عاليقدر در مقدمه اثر حاضر چنين مي نگارد ... « :و اكنون
كه انبياء و سف راي آسماني عهد خود را به پايان برده و به س راي ابديت
بار بسته و در جوار پروردگار عظيم جايگزين شده اند و نيز اوصياي
عظام و امام واال مقام شيعه يا به جوار رحمت حضرت رب العالمين
واصل شده و از اين جهان در گذشته اند و يا حجاب غيبت مردم را
از تشرف به محضر حيات بخش امام عصر و بهره گيري حضوري از
محضر مبارك ولي خدا محروم گردانيده ،علما ،فقها و دانشمندان
عهده دار اين مهم بوده و همان نقش مقدس و سازنده ايشان را و يا در
حدنازلتريايفاءميكنند؛عالمانربانيدرپ رتوتهذيبنفسومبارزه
با اه واء نفساني و تمايالتي شيطاني م رتبه اي عظيم را اح راز كرده و
به مقامي رفيع دست يافته اند و خداوند در ستايش آنان فرموده:
انما يخشي اهلل من عباده العلماء» .بر همين اساس در طول تاريخ
بش ريت عالمان متعهد و وظیفه شناس بر اساس مقتضیات و زمینه
های موجود در عصر خویش ،مسؤولیت سنگین الهی و اجتماعی
خود را به انجام می رسانند  .آنان ب رای رهبری فکری جامعه اسالمی
از هیچ کوششی دریغ نکرده و با روحیه ای سرشار از ایمان و عشق،
به متحول کردن افکار مردم و سوق دادن آنان به سوی اهداف و ارزش
های الهی می پردازند و به این وسیله از مرزهای عقیدتی و ایمانی
مردمپاسداریمينمايند.امامصادقعلیهالسالممیفرماید«:علماء
شیعتنام رابطون؛علمایشیعهمامرزبانهستند»بااينتفسيرعلما
م راقب هجوم لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر
مستضعفاناعتقادیوفکریبازمیدارند.
در عصر حاضر نيز بدون تردید ،یکی از شاخ صهای مهم
پیشرفت در جوامع بشری ،ظهور دانشمندان و اندیشمندان
بزرگ است که وجود شریف آنان نشانگر رشد و شکوفایی
آن جامعه مي باشد .بیشتر کشورها و دولتها با بزرگان و
دانشمندان خود در جهان شناخته شدهاند ،چ را که نقش
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان م یتواند ملتی را از
راه ظلمت و گم راهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را
به روی ملت خود باز نماید .در اين راستا آشنايي با زندگاني
و بررسي افكار و انديشه هاي واالي اين بزرگان و سير در
سيره معنوي ،ت ربيتي ،اخالقي و عرفاني آنان ب راي جوانان،
طالب و دانشجويان عزيز به عنوان چ راغ هدايت و رستگاري
تلقي مي گردد.
امتياز بزرگ عالمان و فقيهان واالمقام به خوف و خشيت آنان از
مقام ذات اليزال الهي است و اين عالي ت رين نقطه درخشان در زندگي
آنان است و همين است كه علم آنان را بارور ساخته و به سخن و
گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر كه پي رامون چهار وزنه عظيم علمي و
عملي و چهار نمونه فرهيخته از فرهيختگان و از تبار علماي
شيعي است ،قبال در كتب يا مجالت و نشريات چاپ شده و
اكنون با مختصر تجديد نظر به همت بنياد فرهنگي و خيريه
نيمه شعبان مسجد آيت اهلل انگجي تبريز به صورت كتاب
در آمده است.
در انتهاي كتاب مجموعا  155اثر گ رانقدر چاپي فارسي و ع ربي
مولف به هم راه آثار چاپ نشده ايشان فهرست شده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

آزادگان در کالم امام خمینی(س)
اعت راف به عجز
 ...ما را چه رســد که با این قلم های شکسته و بیان های
نارسا در وصف شهیدان و جانبازان و مفقودان و اسی رانی که
در جهاد فی ســبیل َّ
الل جان خود را فدا کرده و یا ســامت
خویش را از دســت داد ه اند یا به دست دشمنان اسالم اسیر
شــدهاند مطلبی نوشته یا ســخنی بگوییم .زبان و بیان ما
عاجز از ترســیم مقام بلندپایه عزیزانی است که ب رای اعتالی
کلمه حق و دفاع از اسالم و کشور اسالمی جانبازی نمودهاند.
ات توان توصیف آنانی را که از بیت ُمظلم[تاریک]
الفاظ و عبار ْ
طبیعت به سوی حق تعالی و رسول اعظمش هجرت نموده،
و به درگاه مقدســش بار یافتهاند ،نــدارد .از مجاهدینی که
ســنگرهای نبرد را تبدیل به مســاجد و میدانهای جهاد را
با بانگ تکبیــر مهبط[محل نزول] مالئکــه َّ
الل نمود ه اند،
چگونه سخن توان گفت؟ در اقدام شــریف مادران بزرگواری
که در دامن های مطهر خود چنین فرزندانی را ب رای اســام
ت ربیت کرد ه اند ،چه م یتوان نثار کرد؟ و ب رای اســی رانی که
در زندانهای مخوف دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشریت
فریاد م یکشــند چگونه توان ّ
تعظم نمود؟ پس با اعت راف به
عجز ،ب رای شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و ب رای جانبازان،
این شهیدان زنده ،سالمت و ب رای اس را و مفقودین عزیز و دلیر،
آرزوی بازگشــت به میهن و ب رای مادران و پدران و همس ران و
فرزندانشــان ،این نمون ه های صبر و مقاومت ،صبر و سعادت
داریْــن [دو جهان دنیا و آخرت] و بــرای رزمندگان در جبه ه
های حق علیه باطل ،پیروزی درخواست م ینماییم( .صحیفه
امام ،ج ،19ص) 41

جاذبه هاي گردشگري
معرفی جاذبه های گردشگری ملکان

شهرســتان ملــکان بــه عنــوان نقطــه اتصــال ســه اســتان
آذربایجانش ــرقی ،غ رب ــی و کردســتان بــا دارا بــودن  ۱۱۶آثــار تاریخ ــی و
تف ریح ــی یک ــی از جذابت ریــن مناطــق گردشــگری بــه شــمار م ـیرود.
ایــن شهرســتان در جنوب ش ــرقی دریاچــه ارومی ــه و در  ۱۵۰کیلومتری
جنــوب شهرســتان تب ریــز در مس ــیر جــاده ت رانزیت ــی تب ریــز – میانــدوآب
واقــع شــده اســت کــه از شــمال و شــمال ش ــرقی به شهرســتان م راغــه ،از
ســمت شــمال بــه شهرســتان بنــاب ،از قس ــمت جنــوب و جنــوب غ ربی
بــه شهرســتان میانــدوآب از اســتان آذربایجــان غ رب ــی و از ســمت غ ــرب و
شــمال غ رب ــی بــه دریاچــه ارومی ــه محــدود م یشــود.
شهرســتان ملــکان  ۱۱۶مــورد اث ــر تاریخ ــی ثب ــت ملی شــده اســت و جزو
مناطــق مهم و ارزشــمند اســتان آذربایجانش ــرقی در حوزه می ـراث فرهنگی،
صنایــع دســتی و گردشــگری اســت کــه همــه ســاله پذی ـرای هموطنــان و
گردشــگ ران در فصــول مختلــف ســال بخصوص نــوروز م یباشــد.
پــل دخت ــر قل ــی کنــدی ،قلعــه بختــک لی ــان ،منطقــه گردشــگری
شورســو ،چشــمه آب معدن ــی آرپادرس ــی ،دره گاومیش ئولــن ،زیارتگاه علی
بالغ ــی ،پــل آج ــری لی ــان چــای ،ارتفاعــات شی رانشــاهلو ،ســد قوشــقیه،
کمــپ پــارک جنگل ــی ملــکان ،تفرجــگاه باباگرگ ــر لی ــان از جملــه م راکز
تف ریح ــی و زیارت ــی مهــم شهرســتان ملــکان بــه شــمار م ـیرود.
پــل دخت ــر قل ــی کنــدی مع ــروف بــه قی ـزالر کورپوس ـی؛ ایــن پــل روی
رودخانــه «م ــردق» در دهس ــتان گاودول مرکــزی و بی ــن روســتاهای قلعــه
چــوق و قل ــی کنــدی از توابــع شهرســتان ملکان ق ـرار گرفته و بــه دلیل نوع
طاقهــا و ترکی ــب نمــای ســنگی و آج ــری دارای ویژگ یهــای خاصی اســت.
بــه پیشــنهاد ســازمان می ـراث فرهنگ ــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
آذربایجانش ــرقی و در اج ـرای مــاده یــک از قانون تشــکیالت ســازمان می راث
فرهنگ ــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور پــل قی ـزالر روســتای قلی
کنــدی ملــکان بــه شــماره ۲۲۷۱۸در فهرســت آثــار ملی ثبت شــده اســت.
قدمــت ایــن پــل بــه دو دوره صفویــه و قاجاریــه بــر م یگــردد و
دارای پنــج چشــمه (ســه چشــمه اصل ــی و دو چشــمه فرع ــی) اســت،
چشــمههای اصل ــی ب ـرای گــذر آب رودخانــه بــوده و چشــمههای فرع ــی
ب ـرای آبی ــاری اراض ــی کشــاورزی مــورد اســتفاده ق ـرار م یگرفتــه اســت که
بــه علــت تجمــع خاک ناش ــی از رســوب ،ج ریــان آب رودخانه بس ــته شــد.
پایههــای پــل ،ســنگی بــوده و خــود پــل بــا مصالــح ســنگی و آج ــری
ســاخته شــده اســت؛ ایــن پــل بــا ابعــاد تق ریب ــی  ۴۹مت ــر طــول ۵/۵ ،متر
ع ــرض و ارتفــاع شــش مت ــر و مس ــاحت  ۲۵۷مت ــر م ربــع ،راه ارتباط ــی دو
روســتای قل ــی کنــدی و ش ــیخ بابــا م یباشــد.
منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

