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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

لزوم تضمین کتبی غربی ها برای اجرای توافق هسته ای

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی با اشـاره
بـه مذاکـرات رفـع تحریـم هـا ،گفتنـد :جمهـوری
اسلامی ایـران نظر شـفاهی آمریـکا را بـرای اج رایی
شـدن برجـام قبـول نـدارد و بایـد کتبـاً تضمیـن
دهد .
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین
سـیدمحمدعلی آلهاشـم در خطب ههـای نمـاز
جمعـه ایـن هفتـه تبریز با اشـاره بـه مذاکـرات رفع
تحریـم هـا در ویـن کـه در کانـون جنـگ روایتـی
نظـام سـلطه قـرار گرفتـه اسـت ،گفتنـد :برآینـد
اظهـارات ضلـع غربـی میـز مذاکـرات ویـن ایـن بود
کـه بـا پایـان یافتن گفـت و گوها متـن نهایی آماده
شـده و طرفیـن مذاکـرات باید بـا کلمه بلـه یا خیر
نظـر خـود را در مـورد متـن نهایـی اعلام کننـد.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :ایـران بـا فهـم ایـن
بـازی و شـناخت ذات فریبـکار آمریـکا صرحتـاً اعالم
کـرد کـه هیـچ متـن یـا پیشـنهادی را بـه عنـوان
متـن نهایـی بـه رسـمیت نمـی شناسـد و ضمـن
دریافـت ایدههـای معـاون هماهنگ کننـده اتحادیه
اروپـا مـواردی کـه در آن جـا ارایـه شـده را در ته ران
مـورد بررسـی قـرار خواهـد داد و نظـرات خـودش را
در ایـن رابطـه اعلام خواهـد کرد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز گفتند:آنچـه کـه
مسـلم اسـت و وزیـر خارجـه جمهـوری اسلامی
ایـران نیـز دوشـنبه شـب اعالم کـرد؛ این اسـت که

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
اســتان و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حضــرت حجــت
االســام و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاشــم و با
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 تب ریز

منتظـر نظـر غـرب درباره سـه نقطـه ابهام هسـتیم
و ایـران بـه هیچ وجـه نظر شـفاهی آمریـکا را کافی
نمـی داند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامه
بـا اشـاره به دسـتاوردهای جنگ سـه روزه اخیر غزه،
ادامـه دادنـد :دبیر جنبش جهاد اسلامی فلسـطین
نامـهای بـه رهبـر معظـم انقلاب نوشـته بـود و در
آن گزارشـی از جنـگ سـه روزهای از غـزه داد و از
هماهنگـی و هـم افزایـی جبهـه مقاومت فلسـطین
خبـر داده و از نقـش سـید مقاومـت و حمایـت امام
خامنـهای تشـکر کرده اسـت.
ایشـان یـادآوری کردنـد :رهبـر معظم انقلاب نیز
در پاسـخ نامـه او از افتخـارات مضاعـف جنبـش
جبهـه اسلامی و ارتقـای جایـگاه ایـن جنبـش در
مقاومـت فلسـطین سـخن گفتنـد و بـر پیونـد
مقاومـت غـزه و ک رانه غربـی تاکید کردند و بشـارت
قـوت مقاومـت و افـول صهیونیسـت هـا را دادنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی گفتند:
تجربـه ایـن جنـگ و نبردهـای قبلـی گویـای ایـن
واقعیـت اسـت کـه گنبـد آهنیـن تـوان مقابلـه
بـا موشـکهای نقطـهزن حـزب اهلل و مقاومـت
فلسـطین را نـدارد.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان افزودند:
یکـی از پیامدهـای مهـم جنـگ سـه روزه اخیـر
نشـان داد کـه جنبـش جهـاد اسلامی بـه تنهایـی
توانسـته مواضـع رژیم صهیونیسـتی را مـورد حمله

قـرار داده و جنـگ سـه روزه اخیـر ثابـت کـرد کـه
دشـمن صهیونیسـتی بـا وجـود تبلیغـات گسـترده
تـوان ورود بـه جنـگ هـای طوالنـی را نـدارد.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه  ۳۱مـرداد و روز
صنعـت دفاعـی ،یـادآوری کردنـد :ایـن روز نشـانگر
تـوان بازدارندگـی و قـدرت دفاعـی امـروز نظـام
جمهوری اسلامی ایـران بوده و از یک سـو موجبات
هـراس و وحشـت دشـمنان انقلاب و قدرتهـای
زورگـو و سـلطه جهانـی را ف راهـم آورده اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد :از سـوی دیگـر
نیـز اطمینـان و اعتمـاد ملـل و دولت هـای منطقه
بـرای نقشآفرینـی تـوان در تامیـن امنیـت پایـدار
منطقـه را بـه خـود معطـوف کـرده اسـت و بیـش
از هـر مقولـه ای حـاوی ایـن پیـام اسـت کـه ملـت
انقلاب اسلامی بـا کسـب شایسـتگی عملـی خود
و شکسـتن مرزهـای دانـش بنیـان در حـوزه هـای
مختلـف و دسـتیابی بـه فنـاوری نویـن و نوظهـور
دفاعـی مـی رود تـا در آینـده نزدیک قلههـای رفیع
و اقتـدار را فتـح کنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد :این
دسـتاوردها در سـایه هدایتهـای فرماندهـی معظم
کل قـواه حاصل شـده اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره به سـالروز
ورود آزادگان بـه کشـور اظهـار داشـتند :آزادگان بـا
مشـکالت متعـددی در زمینه های خدمـات درمانی،
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به مناسبت  2شهریور
آغاز هفته دولت
انفجار دفتر نخسـت وزیری در هشـتم شـه ریور سـال  1360و
شـهادت دو یـار دی ریـن امـام (ره) و انقالب و دو اسـوه علـم و تقوا،
شـهید محمد علـی رجایی ،رئیس جمهور و محمـد جواد باهن ر،
نخسـت وزیـر کـه نمونه ای از دولتمـردان مردمی بودنـد و نیز به
منظـور آشـنایی مردم با فعالیت هـا و بیان اهـداف و ب رنامه های
آینـده دولـت ،هفتـه ای به نام هفته دولت نامگذاری شـده اسـت
که از دوم تا هشـتم شـه ریور می باشـد.
در تاریـخ هـر ملت ،فـراز و نشـی بهای تلخ و شـی رینی وجود
دارد کـه تعیی نکننـده س رنوشـت و سـازنده فرهنـگ آن ملـت
اسـت .نظـام جمهـوری اسلامی در ای ران بـه رهبری بـزرگ مردی
کـه جهـان ماننـد او را کمتـر بـه خـود دیـده اسـت و همچنین
جانفشـانی فرزنـدان فـداکار ایـن مرز و بـوم ،حرکت خـود را آغاز
کرد .در این میان ،شـهادت دو شـخصیت فداکار اسلام ،رجایی و
باهنـر که بـه آتش کین منافقان سـوختند ،فصلی از شـهادت را
بـه نام «هفتـه دولـت» در تاریخ انقالب گشـوده اسـت.
علـت نامگـذاری چنیـن هفتهای این اسـت که دولت شـهید
رجایـی ،نخسـتین دولـت و مکتبـی بـود کـه پـس از حاکمیت
لیب رالهـا بـر کشـور ،عهـدهدار امور شـد .ایـن دولـت در آن دوره
بح رانـی ،بی شت ریـن حـد تلاش و کوشـش را بـرای خدمـت به
اهـداف مقدس انقالب از خود نشـان داد ،تـا آنجا که جان خویش
را سـر آن نهاد.
مقـام معظـم رهبـری دربـاره ویژگ یهـای اخالقـی شـهی دان
رجایـی و باهنـر م یفرمایـد« :شـهید باهنـر ،مـرد بـی تظاهـری
بـود کـه هیـچ کـس از ظاهـر آرام او نم یفهمیـد در باطـن و
ذهـن و اندیشـه مـ ّواج او چـه م یگـذرد .وی یکـی از متفک رین و
تئوریسـی نها و ایدئولوگهـای انقلاب بـود .نوشـتههای زیـادی
داشـت و کتابهای زیادی را تنظیم کـرده بود....ارتباطات نزدیکی
با شـهید مطهری و شـهید بهشتی داشـت و هر دوی اینها ،ب رای
عظمـت فکری و قدرت تفکر عملـی او ارزش زیـادی قائل بودند...
نقـش شـهید رجایـی و باهنر در افشـا کـردن ماهیـت لیب رالی و
منافقانـه بنی صدر ،بسـیار برجسـته بود .شـهید رجایـی با صبر
خـود و متانـت و حوصله عظیم و با قبـول دردها و رنجهای قلبی
و غیرقابل افشـایی که داشت ،توانسـت ،بنی صدر خائن را افشا و
رسـوا کنـد و به زمیـن بکوبد.
زمانـی که دولت شـهید رجایی از مجلـس رأی اعتماد گرفت
و کار خـود را شـروع کـرد ،مردم ناراضی و نگـران از عملکرد دولت
موقـت ،در پـی نخسـت وزیری م یگشـتند کـه عقده قلـب آنها
را بگشـاید و بـه انقلاب شـور و هیجانـی دوباره ببخشـد .این در
حالـی بـود که یک خـط لیب رالیسـتی خط رناک در زیـر نقابها
و حجابهـای گوناگون ،م یکوشـید انقالب اسلامی را از مسـیر
خـود منحرف کنـد ،آن را از حرکـت باز دارد و به نابودی بکشـاند.
شـهی دان رجایـی و باهنـر توانسـتند عشـق و ایمـان را بـه مردم
ارزانـی کننـد و خدمات شـایانی به همـه مردم به ویـژه محرومان
ارائـه دهنـد که بـرکات آن تا کنـون نیز ادامـه دارد.
مقـام معظـم رهبری ،یک سـال بعد از شـهادت مظلومانه
رجایـی و باهنـر ،در مـورد ارزیابـی ایـن حادثـه مـی فرمایـد:
مـا امـروز از ایـن حادثـه درس مـی گیریـم کـه ضـد انقلاب
بـرای پیشـبرد اهـداف خـودش ،حاضـر اسـت چهرههایـی به
قداسـت رجایـی و باهنـر را بـه آن شـکل فجیـع نابـود کنـد.
مـا م یفهمیـم کـه ضـد انقلاب بـا چهـره هـای منافقانه ای
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وزارت دفاع در نوک پیکان

تهدیدها علیه ایران اسالمی

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

دیداراعضایهیئتمدیرهانجمنخیریهحمایتازبیمارانمبتالبهسرطانپژواک
تبریزبانمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهتبریز

خبرنگار آدینه تبریز:
معــاون هماهنــگ کننــده وزارت دفــاع گفــت:
وزارت دفــاع در همــه تهدیدهــا علیــه کشــور
در نــوک پیــکان اســت و بــرای همیــن تــاش
م ــی کنی ــم در زمینــه انــواع تجهی ــزات دفاع ــی
و نظام ــی پیش ــرفت کنی ــم.
مهــدی
دکتــر
دریــادار
امیــر
خواجهامیــری ،در ســخنرانی پیــش از
خطب ههــای نمــاز جمعــه تبریــز بــا بیــان
اینکــه موقعیــت کشــور بــه گونــهای اســت
کــه نقطــه طمــع دشــمن قــرار گرفتــه،
افــزود :در ایــن طمعهــا م یتــوان بــه
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،تــرور نخبــگان
و جنگهــای نیابتــی اشــاره کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه  ۳۱مــرداد ،روز صنعــت
دفاعــی اســت و ایــن روز را گرامــی م یداریــم،
ادامــه داد ۳۱ :م ــرداد روز تجلی ــل از صنعتگ ــران
دفاع ــی کشــور اســت و هــدف از نامگــذاری ایــن
روز توســط رهبــر معظــم انقــاب ،ایجــاد نــگاه
بوم یســازی و خودکفایــی و قطــع وابســتگی
بــه خــارج اســت.
معــاون هماهنــگ کننــده وزارت دفــاع و
پشــتیبانی نیروهــای مســلح ابــراز داشــت:
همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب هــم
تاکیــد داشــتند ،وزارت دفــاع حســاسترین
نقطــه اســت.
خواجهامی ــری بــا بی ــان اینکــه تروریس ـتهای
آمریکایــی درک کردهانــد کــه مــا شــعار
نم یدهی ــم ،ادامــه داد :ه ــر حرکــت خصمانــه بــا
قــدرت باورنکردن ــی و قــدرت شــدید پاســخ داده
خواهــد شــد.
وی از ســاخت موشــک بالس ــتیک نقطـهزن تــا
دو هــزار کیلومت ــر خب ــر داد و گفــت :همچنی ــن
جــزو معــدود کشــورهای طــراح و تولیدکننــده
پهپادهــا هس ــتیم.
دکتــر خواجهامیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه
در نبردهــای ســایبری پیشــرفتهای زیــادی
داشــتیم ،گفــت :در الکترواپتیــک در جهــان
مقــامدار هســتیم .در صنایــع دریایــی کشــتی
نظامــی و دریایــی نیــز بــا ســاخت ناوشــکنها،
نــاو جمــاران و زیردریای ــی فاتــح بــه دســتاوردهای
بزرگــی رســیدهایم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
خاطرنشــان کــرد :صنایــع دفاعــی در همــه
حــوزه از مهندســی معکــوس عبــور و بــه
طراح ــی بوم ــی رس ــیده اســت .در حــال حاض ــر
صدهــا شــرکت خصوصــی و دانــش بنیــان در
صنعــت دفاعــی نقشآفرینــی کردهانــد.
امیــر دریــادار خواجــه امیــری افــزود :در
صنایــع زمینــی نیــز بــا ســاخت انــواع تانــک
مثــل تانــک ک ــرار کــه بــا تانــک ت ــی  ۹۰روس ــیه
برابــری م یکنــد ،بــه پیشــرفت چشــمگیری
رســید هایم.
معــاون هماهنــگ کننــده وزارت دفــاع و
پشــتیبانی نیروهــای مس ــلح در ادامــه ســخنان
خــود بــا اشــاره بــه اینکــه بــه امکانــات امــروز
قانــع نیســتیم ،افــزود :تجهیــزات دفاعــی و
نظامــی را ارتقــا م یدهیــم چراکــه االن در
جای ــی ق ــرار داریــم نیازمنــدی نیروهــای مس ــلح
را فراهــم داریــم و حت ــی آمادگ ــی صــادرات نی ــز
وجــود دارد.

صفحه 2

فرازی از وصیت نامه شهدا

چهارمینروزعزاداریدربیتنمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهتبریزهمزمان
با یازدهم محرم با مداحی حاج آقا جابری ،رهبر ،علیلو و یاری

مراسم افتتاحیه طرح یاوران والیت دانش آموزان آذربایجان شرقی با
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

مراسم عزاداری و سینه زنی صبح عاشورا با حضور نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه تبریز

تقدیر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز به مناسبت سالروز بازگشت

تقدیر نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهتبریزبهمناسبتسالروزبازگشت

همایش خانوادگی آزادگان با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و

تقدیر نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهتبریزبهمناسبتسالروزبازگشت

هدف دانشگاه جامع علمی
کاربردی تربیت افراد خالق
بر مبنای مهارت است
آزادگان به کشورمان با آزاده دوران دفاع مقدس پرویز محمدیان

استاندارآذربایجانشرقی

آزادگان به کشورمان با آزاده دوران دفاع مقدس ارشد عباسی

آزادگان به کشورمان با آزاده دوران دفاع مقدس زین العابدین امانی

میز خدمت مدیر کل آموزش و پرورش ونواحی پنجگانه  ،س رپرست نوسازی مدارس استان و مدیر کل ورزش و
جوانان استان در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام (ره) تب ریز

خب رنگارآدینهتب ریز:
دکت ــر اصغ ــر عابــدزاده ،در ســخن رانی پی ــش از خطب ههــای نمــاز
جمعــه بــه بی ــان مطالب ــی در خصــوص آس ــی بهای بی ــکاری و فقر
در جامعــه پرداخت.
وی بــا بی ــان اینکــه بی ــکاری یک ــی از بزرگت ریــن معضالتی اســت
یریــزد و باعــث ایجــاد
کــه ت ـوازن و تعــادل جامعــه را بــه هــم م 
بح رانهــای متعــدد م یشــود ،گفــت :بیــکاری عامــل اصلــی
معضــات و ناهنجاریهــای اجتماع ــی اســت و حــل آن بس ــیاری از
مشــکالت اجتماع ــی ،روان ــی ،اقتصــادی جامعــه را برط ــرف م یکنــد.
عابــدزاده ادامــه داد :اولی ــن تأثی ــر بی ــکاری ،کاهــش درآمــد اســت
و کاهــش درآمــد نــه فقــط یــک ف ــرد و یــک خان ـواده ،بلکــه کل
جامعــه را تحــت تأثی ــر ق ـرار م یدهــد تــا جای ــی کــه تاثی ــر بیکاری
و فق ــر را در آس ــی بهای اجتماع ــی بس ــیار مح ــرز اســت.
س رپرســت دانشــگاه جامــع علم ــی کارب ــردی آذربایجــان ش ــرقی
در ادامــه بــه مزایــای مهــارت آمــوزی اشــاره ک ــرده و گفــت :ف ــرد بــا
بــه دســت آوردن مهارتهــا م یتواننــد مس ــیر درســت را در زندگ ــی
خــود پی ـدا کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهــارت آمــوزی س ــبب ارتقــاء و ســطح
ســامت رفتــاری در فعالیتهــای اجتماع ــی ،تصمیم گی ریهــا و روابط
بی ــن ف ــردی م یشــود ،گفــت :عــاوه ب ــر اینهــا مهــارت آمــوزی در
پی ــش آمــدن بس ــیاری از آس ــی بهای روان ــی و اجتماع ــی جلوگی ــری
کــرده و فــرد را بــرای دســتیابی و رســیدن بــه هــدف اصلــی در
مس ــیر مشــخصی هدایــت م یکنــد.
عابــدزاده در ادامــه بــه معرف ــی دانشــگاه جامــع علم ــی کارب ــردی
پرداخــت و افــزود :هــدف از تشــکیل دانشــگاه جامع علم ــی کاربردی
مهــارت محــور ک ــردن دورهها اســت که نتیجــه اصل ــی آن کارآف رینی
و گس ــترش اشــتغال در جامعه اســت.
وی ادامــه داد :هــدف دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
ت ربی ــت اف ـراد خــاق ،مبتک ــر و فنــاور ب ــر مبنــای مهــارت اســت و
آموزشهــای علمــی کاربــردی فرصتــی بــرای بــه عمــل درآوردن
نظ ریههــا اســت.
س رپرســت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان افــزود:
آموزشهــای علمــی کاربــردی ،آموزشهایــی هســتند کــه
بــا هــدف ارتقــاء و انتقــال دانــش کار ،ایجــاد مهارتهــا ،افزایــش
به ــرهوری ،بــه روزرســانی و ارتقــاء معلومــات و تجــارب شــاغالن ،رشــد
اســتعدادهای بــارز و بــه فعلی ــت درآوردن اســتعدادهای نهفتــه ب ـرای
تصــدی مشــاغل و ح ــرف گوناگــون انجام م یشــود تــا توانای ــی اف راد
را ب ـرای انجــام دادن کاری کــه بــه آنــان محــول م ــی شــود به ســطح
مطلــوب برســاند.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

ارزش خدمت رسانی در اسالم
(به مناسبت روز کارمند)

نقاشی مبینا باقرزاده  ،دانش آموز پایه دهم
هنرستان زهرا مردانی آذر سراب

لزوم تضمین کتبی غربی ها برای
اجرای توافق هسته ای

ادامه از صفحه اول

معیشـت ،و ازدواج فرزنـدان خـود دسـت بـه گریبان
هسـتند و حـل مشـکالت آنـان نباید در پیـچ و خم
اداری متوقـف شـود و خدمـات آن هـا مـورد غفلـت
قـرار گیـرد بلکـه مدیـران و مسـئوالن در قابـل
ایثارگـری هـای آنـان باید بـرای حل مشـکالت آن ها
تلاش دوچندان داشـته باشـند.
امـام جمعـه تبریز به شـهادت امام سـجاد (ع) نیز
اشـاره کـرده و گفتنـد :ایـن راوی بزرگ عاشـورا بنا به
روایـت در  ۲۵محـرم سـال  ۹۴هجـری قمـری بعد از
 ۳۱سـال امامت در  ۵۷سـالگی به شـهادت رسـیدند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان همچنین با اشـاره
بـه روز جهانـی مسـجد ،بـر ضـرورت حـذف موانـع
حضـور خانوادههـا در مسـاجد تاکیـد کـرده و
گفتنـد :گاهی دیده شـده اسـت که وقتـی کودکان و
نوجوانـان به مسـجد م یرونـد ،با ممانعت مسـئوالن
مسـاجد روبـهرو م یشـوند و مـا از دسـت انـدرکاران
مسـاجدی که فضـای خوبی ب رای فعالیت و شـادابی
کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد ایجـاد کردهانـد
تشـکر م یکنیـم.
رئیس شـورای فرهنـگ عمومی آذربایجان شـرقی
در ادامـه تاکیـد کردنـد :توجـه جـدی بـه بهداشـت
و نظافـت مسـاجد ،توجـه بـه بخـش حضـور بانوان،
توجـه بـه قشـر نونهـاالن بـا برگـزاری برنامههـای
متنـوع ،خـوش فکـری و مردمـداری امـام جماعـت،
فعـال و بـه روز بـودن هیئـت امنـای مسـاجد و ارائه
خدمـات اجتماعـی از جملـه راهکارهـا بـرای جـذب
مـردم بـه مسـاجد محسـوب م یشـود و مسـجد
متعلـق بـه عمـوم مردم اسـت که همـه بایـد آزادانه
از آن اسـتفاده کننـد.
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان در بخش
دیگـری از سـخنان خود به آزادی آزادگان اشـاره کرده
و گفتند :شـما صبر کردید و سـعه صـدر کردید و ما
بـه تک تک شـما اسـوههای صبر درود م یفرسـتیم.
حـل مشـکالت آزادگان سـراف راز نبایـد در پیچ و خم
اداری بـرود بلکـه تمـام دسـتگاهها بایـد در قبال این
عزیزان احسـاس مسـئولیت کنند.
امـام جمعـه تبریـز سـپس با بیـان اینکـه عدالت
بایـد بـه گفتمـان نخبگانـی تبدیـل شـود ،ادامـه
دادنـد :زمینـه زیـادی بـرای ایـن گفتمان وجـود دارد
و بایـد بـرای رعایـت عدالـت مطالبه گـری و گفتمان
سـازی شود.
ایشـان بـا تاکیـد بـر اینکـه گشـاده خلقـی از
جملـه عوامـل افزایـش روزی اسـت ،افزودنـد :در
یـک اداره بایـد مافـوق رفتار مناسـبی با زیردسـت
خـود داشـته باشـد نـه اینکـه رفتـار حاکمانـه بـا
آنهـا داشـته باشـد.
امـام جمعـه تبریز با اشـاره بـه اینکه یـک کارمند
یـا زیردسـت بایـد از مافـوق خـود اطاعـت کنـد،
افزودنـد :ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مافوق بـا آنها
بدرفتـاری کنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـه
همیـاری و مسـاعدت بـه بـرادران دینـی و آسـان
گرفتـن در افزایـش روزی اشـاره کـرده و گفتنـد:
آیـا مواسـات روزهـای کرونـا یادتـان اسـت کـه
چگونـه مـردم دسـت همدیگـر را بـا کمـک بـه هـم
م یگرفتنـد؟ اینهـا بایـد ادامـه یابـد.

خدمت به مردم ،در تعالیم آســمانی اسالم ،از موقعیت
ممتازی برخوردار اســت .در این جا از زبان ائمه بزرگوار به
گوشــه هایی از ارزش های خدمت رسانی اشاره می کنیم:
 - 1پیامبــر اکــرم (ص) می فرمایــد« :خصلتان لیس
فوقهما من البر شــیء :االیمان بــاهلل و النفع لعباد اهلل؛ دو
خصلت نیکوســت که برتر از آن چیزی نیســت :ایمان به
خدا و نفع رساندن به بندگان او.
 - 2یکی از یاران امام صادق (ع) می گوید :از آن حضرت
شــنیدم که فرمود« :المؤمنون خدم بعضهم لبعض قلت :و
کیف یکون خدماً بعضهم لبعض؟ قال :یفید بعضهم بعضاً؛
مؤمنــان خدمت گزار یک دیگرند .گفتم :چگونه؟ فرمود :به
یک دیگر فایده می رسانند».
پس معلوم می شود آنان که از مسئولیت های اجتماعی
روی بر می تابند و
فقط به عبادت دل
خوش کــرده اند،
در حقیقــت مؤمن
واقعی به حســاب
نمی آیند.
 - 3ســؤال شد،
محبــوب ترین فرد
در پیــش گاه خدا
کیســت؟ فرمــود:
«انفــع النــاس
للنــاس؛ محبــوب
تریــن فرد کســی
اســت که بیشــتر
از همــه بــرای
مســلمانان مفیــد
باشد».
 - 4پیامبر اکرم
(ص) مــی فرماید:
رأس العقــل بعــد
بر و
الدیــن التودد الی النــاس و اصطناع الخیــر الی کل ّ
فاجــر؛« پس از ایمان به خدا و دین ،ســرآمد عقل ،بشــر
دوســتی و نیکی به مردم اســت ،چه خوب باشــند و چه
فاسق».
 - 5مردی از سفر حج برگشته بود و سرگذشت مسافرت
خــود و همراهانش را برای امام صادق (ع) تعریف می کرد،
مخصوصاً یکی از هم سفران خویش را بسیار می ستود که
معی ت این مرد شــریف ،مفتخر
چه مرد بزرگواری بود .ما به ّ
بودیم .یک ســره مشــغول طاعت و عبادت بود .همین که
در منزلــی فرود می آمدیــم فورا ً به گوشــه ای می رفت
و ســجاده خویش را پهن می کرد و بــه طاعت و عبادت
خویش مشــغول می شــد .امام (ع) فرمود :پس چه کسی
کارهای او را انجام مــی داد؟ گفت :البته افتخار این کارها
با ما بود .او فقط به کارهای مقدس خویش مشــغول بود و
کاری به این کارها نداشــت .حضرت فرمود :پس همه شما
از او برتر بوده اید.
 - 6عبادت در اســام ،معنای گسترده ای دارد و عالوه
بــر نماز و روزه ،شــامل نیکی و خدمت بــه مردم نیز می
شود .پیامبر اسالم (ص) می فرماید :هر فردی از مسلمانان
چیزی را که مایه رنج و آزار دیگران اســت ،از ســر راهشان
بردارد ،برای او یک حســنه نوشته می شود و هر کس یک
کار نیک از او قبول شــود ،به بهشت می رود.
 -7قــرآن به صراحت می فرماید :نیکی آن نیســت که
رو به جانب مشــرق و مغرب کنید ،لکن نیکوکار کســی
اســت که به خدای عالم و روز رســتاخیز و فرشــتگان و
کتاب آســمانی و پیامبر الهــی ایمان آورد و دارایی خود
را در راه دوســتی خدا به خویشــان و یتیمان و فقیران و
رهگذران و مســتمندان بدهد و هم در آزاد کردن بندگان
صــرف کند و نماز به پا دارد و زکات مال را به مســتحق
برســاند و وفا به عهد نماید و در کارزار صبور باشــد و به
هنگام رنج و مشــقّت ،راه صبر را در پیش گیرد؛ کسانی
که بدین اوصاف آراســته اند ،آنها به حقیقت راست گویان
و اهل تقوایند .عجیب آن اســت که در این آیه ،نیکوکاری
و کمک به دیگران ،قبل از نماز و زکات ذکر شــده اســت
تا معلوم شــود خدمــت به خلق جــدای از بندگی خالق
نیســت و در واقع مردم ،عیال خدایند و خدمت به آنان،
خدمت به خداست.
 -۸یکی از شیعیان می گوید :در مسجد الحرام مشغول

حجت االسالم سید صالح هاشمی
طواف خانه خدا بودم .یکی از دوســتانم از من درخواست
دو دینــار وام کــرد .بــه او وعده دادم که پــس از طواف،
حاجتش را بر آورده ســازم .هنوز طوافم به پایان نرســیده
بود که امام صادق (ع) وارد شــد و دست بر شانه ام نهاد و
بر من تکیه کرد و هر دو مشــغول طواف شدیم .طواف من
تمام شد ،ولی به احترام امام صادق (ع) او را همراهی کردم
و طــواف را ادامه دادم .آن مرد حاجــت مند که در کناری
نشســته بود و امام صادق (ع) را نمی شناخت ،به خیال آن
که مــن حاجتش را فراموش کرده ام هر بار که از مقابلش
می گذشتم با دست اشاره می کرد .امام (ع) از من پرسید:
چرا این مرد به تو اشــاره می کند؟ گفتم :فدایت شــوم ،او
منتظر من اســت که پس از طواف نزد او بروم و وامی به او
بدهم و چون دســت مبارک شما بر شانه من است خوش
نــدارم شــما را ترک
گویم .امام (ع) بدون
لحظــه ای درنــگ،
دســت از روی شانه
من برداشت و فرمود:
مرا بــه حــال خود
گــذار و بــرو حاجت
او را بــرآور .من رفتم
و کار او را اصــاح
کــردم .روز بعد امام
صــادق (ع) را دیــدم
که با اصحابش سخن
می گفــت تا مرا دید
ســخن خود را قطع
کــرد و فرمــود :اگر
برای برآوردن حاجت
یکی از برادران مؤمن
خود ســعی کنم نزد
من بهتر است از آزاد
کــردن هــزار بنده و
بسیج نمودن هزار نفر در راه خدا.
 -۹یکی از بزرگان می گوید :یک سال تابستان به اتفاق
امام خمینی (ره) و چنــد تن از روحانیان برای زیارت امام
مشــرف شــدیم .بعد از ظهرها به حرم
رضا (ع) به مشــهد
ّ
می رفتیم و پس از زیارت و نماز به خانه باز می گشــتیم.
امام راحــل (ره) همراه ما به حرم مــی آمد وقتی ما از
حرم بر می گشتیم می دیدیم همه چیز فراهم و رو به راه
اســت و چایی نیز آماده شده است .یک روز به امام عرض
کردم :این چه کاری اســت که شما می کنید و زحمت می
کشــید ،دعا و زیارت را برای چایــی دم کردن مختصر می
کنید و با شــتاب به خانه باز می گردید؟ ایشــان در پاسخ
فرمــود :من ثواب این خدمت را کمتــر از آن زیارت و دعا
نمی دانم.
صدها فرشته بر آن دست بوسه می زنند
کز کار خلق یک گره بسته وا کند
 -10خدمت به مردم به اندازه ای اهمیت دارد که امامان
معصوم (علیهم السالم) از خداوند توفیق انجام آن را طلب
می کردند .امام سجاد (ع) در دعای خود می گوید« :اللهم
صل علی محمــد و آله و ...اجر للنــاس علی یدی الخیر؛
خدایــا بر محمد و آلش درود فرســت و ...به دســت من
کارهای خیر را برای مردم جاری کن».
در جــای دیگر مــی گویــد :خدایا بر من لبــاس تقوا
بپوشــان تــا بتوانم در راه فضل و کمــال ،از دیگران پیش
بیفتم و زیادی مالم را به مســتمندان ایثار کنم.
 -۱٠امامــان بزرگوار همواره مردم را به خدمت رســانی
تشــویق می کردند .امام سجاد (ع) به فرزندش می فرماید:
هر کس از تو انجام کار خیری را خواست برایش انجام ده،
اگر اهلش بود ،درست عمل کردی وگرنه تو خود اهل خیر
شــده ای .شخصی در حضور امام حسین (ع) گفت :اگر به
نا اهل نیکی شود ،ضایع می شود ،حضرت فرمود :این طور
نیست ،نیکی کردن مانند باران تند و شدیدی است که به
همه جا می بارد و چمن و شــوره زار نمی شناسد.
منابع:
 بحاراالنوار ،اصول کافیکنزالعمال،
 مســتدرک الوســائل داســتان راســتان،ّ
سفینة البحار،
 سرگذشــت های ویژه از زندگی امام خمینی ،صحیفهسجادیه ،تحف العقول

به مناسبت  2شهریور
آغاز هفته دولت

ادامه از صفحه اول

حاضـر اسـت در همه جا و حتـی اتاق کار شـهید رجایی نفوذ
کنـد و بـه ایـن وسـیله ،جنایتی را انجـام دهـد؛ در صورتی که
شـهید ،بـا همـه زیرکـی و هوشـیاری او را نشناسـد و چهـره
منافقانـه او را نتوانـد تشـخیص دهد.
مـا ایـن حادثـه را در تاریخ گذاشـتیم ،اما یک بایگانی بسـته
و متـروک نیسـت ،بلکـه هـر لحظـه در مقابل چشـم ماسـت و
بایـد از آن عبـرت بگیریـم و همچنـان که بارها گفتیـم ،خودمان
را بـرای س رنوشـت افتخارآمیـز و غرورآمیـز ایـن دو شـهید عزیـز
آمـاده کنیم.
امام خمینی (ره) به مناسـبت شـهادت شهی دان رجایی و باهنر
فرمـود :ملتـی کـه قیـام کـرده اسـت در مقابـل همـه قدرتهای
عالـم ،ملتـی کـه بـرای اسلام قیـام کرده اسـت ،بـرای خـدا قیام
کـرده اسـت ،بـرای پیشـرفت احکام قیـام کـرده اسـت ،این ملت
را بـا تـرور نمـی شـود عقـب راند؛...گرچـه خـود واقعه و خـود این
افـرادی کـه شـهید شـده انـد ،در نظر همه مـا عزیـز و ارجمندند.
آقـای رجایـی و آقای باهنر هر دو شـهیدی هسـتند که بـا هم در
جبهههـای نبـرد با قدرتهای فاسـد هم جنـگ و هـم رزم بودند.
مرحـوم رجایـی بـه مـن گفتند که من بیسـت سـال اسـت که با
آقـای باهنـر همـراه بودم و خدا خواسـت کـه با هم از ایـن دنیا به
سـوی او هجـرت کنند.
منبع :
اخلاق و احـکام کارمندی (به مناسـبت هفته دولـت)  -تالیف
محمـود اکبری -انتشـارات فتیان قم -سـال 1392

خطبه های نمازجمعه شهرستان های
آذربایجان شرقی

ت نظام است
عضو خبرگان رهبری :برجام سیاس 
نماینــده م ــردم آذربایجانش ــرقی در مجل ــس خب ــرگان رهب ــری
و امــام جمعــه م راغــه بــا اب ـراز تعجــب از اینکــه عــدهای در داخــل
کشــور در قب ــال برجــام و توافــق احتمال ــی پی ـشرو ســاز مخالــف
کــوک کردهانــد ،گفــت :برجــام از سیاس ـتهای نظــام بــوده و بــا
نظ ــر مس ــئوالن نظــام مط ــرح شــده اســت.
حجــت االســام و المســلمین محمدتقــی پورمحمــدی در
خطب ههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه م راغــه اظهــار داشــت:
مگ ــر کشــور دولــت و مجل ــس و از همــه مهمت ــر رهب ــر ن ـدارد
کــه برخ یهــا بــه خــود جس ــارت م یدهنــد و در ه ــر موضوع ــی
دخالــت یــا کارشــکنی م یکننــد؟
وی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه ه ــر اقدام ــی در شــورای عال ــی امنیت
مل ــی و مجل ــس شــورای اســامی نی ــز بررس ــی م یشــود ،اضافــه
کــرد :تاثیــر تح ریمهــا قابــل کتمــان نیســت و در چنیــن
ش ـرایطی همدل ــی و هماهنگ ــی داخل ــی نی ــاز اســت تــا مس ــایل
حــل شــود و برجــام بــه نتیجــه برســد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه مــوارد
اختالفــی هــم بیــن طرفیــن مذاکرهکننــده وجــود دارد ،افــزود:
اگ ــر هــم در آینــده آم ریکای یهــا قلــدری کننــد مــا عــزت خــود
را از دســت نخواهی ــم داد امــا ام ــروز امیدواریــم کــه توافــق حاصــل
شــود.
عضــو مجل ــس خب ــرگان رهب ــری بــا اشــاره بــه اینکه «ســلطان
خدابنــده» توســط عالمــه حل ــی از علمای بزرگ ش ــیعه مس ــلمان
شــد ،ادامــه داد :آذربایجان یهــا در حقیقــت بــه برکــت عالمــه
حل ــی ش ــیعه شـدند و مدیــون علمــا هس ــتند.
پورمحمــدی  ۲۱محــرم ســالروز ارتحــال عالمــه حلــی۲۲ ،
مح ــرم ســالروز ارتحــال ش ــیخ طوس ــی مع ــروف بــه ش ــیخ الطایفه
و  ۲۳مح ــرم ســالروز ارتحــال عالمــه مجلس ــی را یــادآوری ک ــرد و
افــزود :ه ــر ســه از علمــای ش ــیعه هس ــتند و ب ــر گ ــردن همــه مــا
حــق دارنــد.
روز مسجد فرصتی ب رای تبادل نظ رات فرهنگی
امــام جمعــه شهرســتان اهــر گفــت :ایــن گردهمایــی کــه
بمناســبت روز جهانــی مســجد تشــکیل گردیــده فرصتــی
مناســب بــرای هــم اندیشــی و تبــادل نظــرات فرهنگــی اســت.
حجــت االســام والمس ــلمین جواد حاج ــی زاده گفت :مس ــئله
مســجد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و آیــات و روایــات
زیــادی درخصــوص اهمی ــت مس ــجد وجــود دارد و مس ــاجد خانــه
و زیارتــگاه خداونــد متعــال هس ــتند و ه ــر ک ــس بخواهــد خـدا را
زیــارت کنــد مس ــاجد بهت ریــن محــل اســت.
امــام جمعــه شهرســتان اه ــر برض ــرورت برگـزاری ب رنامههــای
فرهنگــی و قرآنــی در مســاجد تاکیــد کــرد و گفــت :امــام
جماعــات ،مدیــران و فرماندهــان فرهنگــی مســاجد هســتند
و هیئــت امنــا و فرماندهــان پایگاههــا بایــد از ایــن ظرفیــت
در راســتای برگــزاری و تقویــت ب رنامههــای فرهنگــی اســتفاده
کننــد.
امــام جمعــه اه ــر افــزود :مس ــاجد محــل تبلیغ و پاســخگویی
بــه ش ــبهات اســت و نبایــد مس ــاجد صرفا ب ـرای مجال ــس ترحیم
اختصــاص یابــد و بایــد نمازهــای جماعــت بصــورت مــداوم در
مس ــاجد اقامــه گ ــردد کــه مس ــاجد محــل عب ــادت اســت.
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رسانه ها بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم هستند

حضرت آیت اهلل العظمی
سید محمد هادی حسینی میالنی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
سـید محمدهـادی حسـینی
می النـی فرزنـد آیـت اهلل سـید
جعفـر می النـی از اعاظـم علما
واکابـر فقهـا و م راجـع تقلیـد
شیعه در قرن چهاردهم هجری
قمـری اسـت .وی در هشـتم
محـرم الحـرام 1313ق .ب رابـر بـا
دهم تیرماه  1274ش .به هنگام
حضور پـدر بزرگـوارش در نجف
اشـرف دیـده بـه جهان گشـود.
مـادرش فرزنـد مرجـع عالیقـدر آیت اهلل العظمی شـیخ محمد حسـن
مامقانـی بانویـی با علـم و فضیلـت بود.
وی مقدمـات و سـطوح عالـی را از محضـر عالمانـی چـون آقـا میـرزا
اب راهیم همدانی ،آخوند مالمحسـن تب ریزی  ،آقا شـیخ اب راهیم سـالیانی
و ...آموخت سـپس در حلقه شـاگ ران حض رات آیات عظام شـیخ الشـریعه
اصفهانی  ،میرزا محمدحسـین نائینی و...در آمد و به مقام شـامخ اجتهاد
در علـوم اسلامی نایـل گشـت و از مدرسـان پرآوازه نجف اشـرف شـد.در
پی درخواسـت علما و طالب حوزه علمیه خ راسـان در جوار مرقد مطهر
ثامـن الحجـج حضرت علـی بن موسـی الرضـا (ع) اقامت گزید و بسـاط
تدریـس وتحقیـق و تعلیم و ت ربیت گسـترد و در شـمار م راجع عالیقدر
جهان تشـیع درآمد.
سـرانجام آن عالم ربانی و مرجع عالیقدر بیسـت و نهم رجب المرجب
سـال 1395ق .هفدهـم مـرداد  1354ش .دار فانـی را وداع گفـت و به دیار
باقی شـتافت  .پیکر پاکش پس از تشـییع باشـکوه در جوار مرقد نورانی
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)

حکم نماز و روزه در فاصلۀ بین ترخص و ورودی شهر
سـؤال :۴اگـر مسـافری در مسـیر ورود ،به فاصله بیـن حد ترخص
و وطـن (یـا محل اقامت) برسـد ،چگونـه نماز بخوانـد و روزه بگیرد؟
جـواب :نمـاز در فاصلـه بین حد ترخـص* و وطن ،تمام اسـت اما
در فاصلـه بیـن حـد ترخـص و محـل اقامـت ده روزه ،بنابـر احتیاط
واجـب بایـد جمـع خوانـده شـود و در هـر دو صـورت روزه ،صحیح
نیسـت مگـر آنکـه پیـش از اذان ظهـر ،به آنجا وارد شـود.
*حـد ترخـص مکانـی اسـت کـه در آنجا اذان شـهر شـنیده نمی
شـود - .طبـق تحقیقـات انجـام گرفتـه حـد ترخـص از آخـر شـهر
حـدود  ۱۳۵۰متـر می باشـد.
سهم زن از ارث شوهر
سـؤال :۵در خانـواده ای کـه ابتـدا فرزنـد و سـپس شـوهر از دنیا
رفتـه اسـت ،سـهم االرث زن از شـوهر ،یـک چهـارم اسـت یـا یـک
هشتم ؟
جـواب :اگـر زوج ،فرزنـد یا نوۀ دیگـری ندارد ،سـهم االرث زوجه،
یک چهارم اسـت.
قضای روزۀ کسی که در رمضان از دنیا رفته
سـؤال :۶اگـر کسـی در مـاه رمضـان بـه جهـت
بیمـاری یـا مسـافرت ،روزه نگیـرد و پیـش از پایان
رمضـان از دنیـا بـرود ،آیـا قضـای روزه هـای او بـر
عهـدۀ پسـر بزرگ اسـت؟
جواب :واجب نیست.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  4شهریور ) 1401
افتتاح راه آهن س راسری اي ران ( 1317ش)
صــدور قطعنامــه  620شــوراي امنيــت عليــه كاربــرد ســاح
شــيميايي توســط عــراق ( 1367ش)
درگذشت «مهدی اخوان ثالث» شاعر معاصر ( 1369ش)
روز كارمند
هیئــت ســرمایه داران ژاپنــی بــرای یــک ســری مذاکــرات
اقتصــادی و تجــاری وارد تهــران شــدند(1351ش)
محاصــره خانــه آیــت اهلل خمینــی در نجــف پایــان یافــت
و مقامــات ع راقــی رســماً از رهبــر شــیعیان عذرخواهــی
کردنــد(1357ش)
باقــر كاظمــي وزيــر امــور خارجــه بــراي حضــور در جلســه
جامعــه ملــل بــه صــوب اروپــا عزيمــت نمــود 1313(.ش)
آيــت اهلل كاشــاني رئي ــس مجل ــس شــوراي مل ــي بــه عــزم زيــارت
بي ــت اهلل بــه صــوب بي ــروت عزيمــت نمــود 1331( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  28محرم ) 1444
تولد حكيم بزرگ ميرزا «محمدطاهر تنكابني» ( 1280ق)
ويــران ســاختن قســمتي از بغــداد توســط ســپاه مغــول بــه
فرمــان «هالكوخــان» ( 656ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  26آگوست ) 2022
اســتفاده از ســاح «تــوپ» ب ـراي اولي ــن بــار در جنــگ بي ــن
انگلســتان و ف رانســه (1346م)
درگذشــت «آنتــوان فــان ليونهوك» دانشــمند هلنــدی و مخترع
ميكروسكوپ (1723م)
تولد «آن ْتوان الوازيه» شيم يدان معروف ف رانسوي (1723م)
تصويــب اعالمي ــه حقــوق بش ــر و شــهروند در جريــان انقــاب
كبيــر ف رانســه (1789م)
تولــد «ژول رو َمــن» اديــب و نويســنده معــروف ف رانســوی
(1885م)

نماینــده ولی فقی ــه در آذربایجانش ــرقی
و امــام جمعــه تبریــز گفتنــد :رســان ه هــا
در دوران کنونــی بخــش جدای یناپذیــر از
زندگــی مــردم شــدهاند و مــردم در طــول
ش ــبانه روز از محتــوای اجتماع ــی ،اقتصادی
سیاس ــی  ،آموزش ــی و س ــرگرمی رســان ه هــا
اســتفاده م یکننــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش وقــت نیــوز
 ،حضــرت حجــت االســام و المســلمین
ســید محمدعلــی آل هاشــم ،در جلســه
هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی
آذربایجــان ش ــرقی تصریــح کردنــد :نس ــل
کنونــی جامعــه از ابتــدای حیاتــش بــا
رســانهها بــزرگ م یشــوند و بســیاری از
آموزهــا  ،فرهنــگ  ،ارزش هــا و هنجارهــای
جامعــه خــود و دیگ ــر جوامــع را از رســانهها
دریافــت م یکننــد.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان
ادامــه دادنــد :نفــوذ و تاثیــر رســانه تــا
جای ــی اســت کــه برخ ــی از نظریهپ ــردازان
ارتباطــی بــر ایــن باورنــد کــه رســانهها
اولویــت ذهنــی و حتــی رفتــاری مــا را
تعییــن م یکننــد .
نماینــده ،ولــی فقیــه در آذربایجــان
شــرقی بــا تبریــک ایــن روز بــه کســانی

کــه در عرصــه ارتب ــاط ،ارتباطــات و فضــای
مجــازی تــاش م یکننــد ،گفتنــد:
رســانهها حکــم قلــب در جامعــه دارنــد.
تمــام رگهــا و شــریانها از درون آن
م یگــذرد لــذا بایــد برآنچــه کــه وارد آن
م یشــود و خــارج م یشــود نظــارت کامــل
انجــام گیــرد.
امــام جمعــه تبریــز بی ــان کردند :ام ــروزه
بــا عنایــت بــه وجــود دههــا کتــاب و دههــا
مقالــه ،برگـزاری صدهــا کنف ران سو ســمینار
در رابطــه بــا ارتباطــات و ارتباطــات موث ــر و
تکنی کهــای مختلف ــی در جهــت متقاعــد
ســازی مخاطــب ارائــه م یشــود کــه
ایــن تکنی کهــا در مذاکــرات سیاســی،
فرهنگــی و تجــاری حتــی ارتبــاط بیــن
همس ـران یــا والدیــن و فرزنــدان م یتوانــد
تاثیرگــذار باشــد.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه
اســتان تاکیــد کردنــد :اســتفاده از ایــن
تکنی کهــا نبایــد آزاردهنــده و از پیــش
تعییــن شــده باشــد ،نبایــد فــرد حــس
در دام افتــادن کنــد و الزم اســت مخاطــب
نی ــز نقــش فعال ــی در ارتب ــاط ایفــا کنــد و
در نهایــت رونــد متقاعــد شــدن و اقنــاع بــه
شــکل واقعــی و حقیقــی و نــه صــوری و
شــکلی ایجــاد شــود.
ایشــان در پایــان ابــراز امیــدواری
کردنــد در بحــث رســانه و ارتباطــات
بتوانیــم در محیط ــی کــه هس ــتیم و در
جایگاهــی کــه قــرار داریــم بــه وظیفــه
خــود عمــل کنیــم.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

برگزاری نخستین نشست
نیازسنجی دفتر تدوین متون حوزههای
علمیه در تبریز
نخس ــتین نشس ــت یک روزه از سلس ــله
نشس ـتهای مطالعــات نیازســنجی دفت ــر
تدویــن متــون حوزههــای علمیــه ،در
تبریــز برگ ـزار شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه  ،نخســتین نشســت عمومــی
یــک روزه از سلســله نشســتهای
مطالعــات نیازســنجی دفت ــر تدویــن متون
حوزههــای علمیــه ،بــه همــت معــاون
آمــوزش حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی،
بــا حضــور مدی ــر حــوزه اســتان و اســاتید
مــدارس علمیــه ،در مدرســه علمیــه
حض ــرت ولیعصر(عــج) تبریــز برگ ـزار شــد.
حجــت االســام رضــا علــی اصالنــی،
مســئول برگــزاری همایشهــای دفتــر
تدویــن متــون حوزههــای علمیــه در
اســتانها هــدف از برگـزاری این نشس ــت را
تقویــت متــون درس ــی حوزههــای علمی ــه
عنــوان ک ــرد و گفــت :حــوزه علمی ــه ب ـرای
اینکــه بتوانــد متــون درســی را بــا متــن
راحتت ــر و فهــم بیشــتر در اختی ــار طــاب
ســطح یــک حــوزه قــرار دهــد ،اقــدام

بــه برگــزاری نشســتهای مطالعاتــی
نیازســنجی بــا اســاتید حوزههــا کــرده
اســت.
وی از برگــزاری نشســتهای مطالعــات
نیازســنجی دفتــر تدویــن متــون
حوزههــای علمیــه کشــور بــا اســاتید
 ۹اســتان خبــر داد و گفــت :نخســتین
جلســه از سلســله نشســتهای میــز
مطالعــات و نی ــاز ســنجی م راکــز اســتانها
بــه دلی ــل بــاال بــودن ت ـراز علم ــی طــاب
منطقــه کاشــان ،ب ـرای اولی ــن بــار در ایــن
شهرســتان برگــزار شــد.
مســئول همایشهــای دفتــر تدویــن
متــون حوزههــای علمی ــه کشــور بــا بی ــان
اینکــه نشس ـتهای بعــدی مطالعــات نی ــاز
ســنجی دفت ــر تدویــن حوزههــای علمی ــه
در کاشــان بــه صــورت تخصص یتــر در
قالــب ارزیاب ــی کتــب و بــا حضــور اســاتید
برجس ــته قــم برگ ـزار خواهــد شــد ،خاط ــر
نشــان کــرد :طــی هفــت مــاه گذشــته،
هفــت نشس ــت در علــوم مختلــف ماننــد
علــم منطــق ،بالغــت ،ســیوطی ،صــرف
ســاده و دیگ ــر کتــب در مــدارس علمی ــه
قــم برگ ـزار شــده اســت.
وی بــا تأکی ــد ب ــر لــزوم شــنیدن بــدون
واســطه نظــرات اســاتید ،خاطــر نشــان
کــرد :در دفتــر تدویــن متــون ۱۸ ،گــروه
علمــی در حــال فعالیــت هســتند کــه
در ه ــر یــک از آنهــا نی ــز چندیــن نف ــر از
اســاتید برجســته نقــاط ضعــف و قــوت
موجــود را بررســی م یکننــد.

معريف کتاب

صفحه4
شفيقه موسوي

ستاره بدر :پرتوي از حماسه هاي درخشان
سردار رشيد اسالم شهيد علي تجالئي

کتاب «ستاره بدر:
پ رتوي از حماسه هاي
درخشان سردار رشيد
اسالم شهيد علي
تجالئي» به قلم توانای
شاعر و نویسنده گ رانقدر،
جالل محمدی و توسط
«ستاد كنگره شهداء و
سرداران شهيد آذربايجان
شرقي» در سال 1374
فيپا گرفته و در 175
صفحه روانه بازار نشر شد .اين اثر در سال  1384با 3000شمارگان و
در قطع رقعي ب راي دومين بار تجديد چاپ گرديد.
ستارگان بدر ،ستارگانی هستند که مدتزمانی کوتاه ،از آسمان
کنده شده و پای در زمین نهاده بودند تا روشن یبخش خاکیان
شوند و چ راغ راهی ،ب رای سفر به آسمان .تالششان بر این بود
تا معبری باز کنند هموار ،ب رای همقطارها و همفک رانشان تا
با خیالی راحت و آسوده یکی بعد از دیگری خوانهای تعالی را
طی کنند و به ذات وجودی خود دست یابند و در نهایت به آن
ذات ابدی برسند.
شهي دان دفاع مقدس همچون ستارگان بدر مي مانند كه اين
چنين حماسه س رايي نمودند .يكي از این ستارگان ب یشمار بدر،
شهيد علي تجالئي از رزمندگان جنگ تحمیلی بود .ايشان مردی
بود که هرگز دوست نداشت زمینی باقی بماند.
شهيد تجالئي ،در سال  1338در تب ریز بهدنیا آمد .نوجوان یاش
با نهضت امامش گره خورد و در بیست سالگی به سب زپوشان سپاه
پیوست .در کوههای کردستان ب رای دفاع از ای ران اسالمی حضور
داشت و در افغانستان درخشید .مهمت رین کار ايشان در افغانستان،
تاسیس «مرکز آموزش فرماندهی» ب رای مجاهدین افغانی بود .این
مرکز ،اولین مرکز آموزش فرماندهی مجاهدین بود که توسط وی
در خاک افغانستان دایر شد .در این مرکز ،حدود سیصد نفر از
مجاهدین افغانی که اغلب سطح علم یشان نیز باال بود ،زیر نظر
تجالئی آموزش م یدیدند.
شهيد تجالئي بعد از بازگشت از افغانستان راهی سوسنگرد
شد تا هر چه زودتر بهشت را ب رای خود بخرد .وی هنگامی که
تانکهای متجاوز بر پيكر بي جان پاسداران م یگذشتند ،بر
یارانش نهیب م یزد« :بیایید امشب بهشت را بخ ریم» !
س رانجام ،سردار حماسههای فتحالمبین ،بی تالمقدس،
رمضان ،والفجر مقدماتی ،والفجر  ،2خیبر و  25 ...اسفندماه 1362
در شرق دجله و حین عملیات بدر معبری جاودان ب رای خود باز
کرد تا دوباره به آسمان بازگردد و ستارهای شود گمنام.
ستارهی بدر عنوان کتابی است كه حماسههای ماندگار علی
تجالئی در قالب سرگذشتنامه وصف مي نمايد .نویسنده این اثر
سعی کرده است با روایتی ادبی ،زوایای آشکار و پنهان زندگی سردار
شهید علی تجالئی را به تصویر بکشد .در اين مجموعه رویدادهای
جنگ و فعالی تهای این رزمنده در طول عملیات جنگی با زبانی
ساده و با نثری داستانی ،بیان شده است .کتاب مص ّور است و
نگارنده در آن رویدادهای زندگی این شهید را ب راساس خاط رات
مستند از وی ،خانواده ،هم رزمان و یارانش بیان نموده است .این
مجموعه با هدف حفظ ارزشهای دفاع مقدس و زنده داشت یاد و
خاطره شهداء تدوین شده است».
در اشاره به بخشی از تالش شهید تجالئی و یارانش ب رای
آزادسازی سوسنگرد ،در اين اثر چنين آمده است:
«ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه بود و بیست و ششمین
روز از آبان  .1359دیگر رمقی در بدن نداشتیم .مهمات بطور
قطعی تمام شده بود .آنچنان خسته بودیم که نم یتوانستیم
سرپا بایستیم .شهر هم زیر آتش بود .این سومین یا چهارمین
باری بود که آتش م یریختند و معلوم بود که پس از ریختن
آتش ،دوباره وارد شهر خواهند شد .چنانچه اینبار م یآمدند،
دیگر نم یتوانستیم مقاومت کنیم ،زی را مهمات و نیرویی ب رای
مقابله نداشتیم .سوسنگرد مانده بود و سی نفر رزمنده خسته
و ج راحت دیده  ...در این حین ،خبر دادند که نیروهای کمکی،
نزدیکی شهر هستند ....این لحظه گفتنی نیست ،از خوشحالی
همه دعا م یکردند ...آسمان را دود و آتش گرفته بود .شروع
به پاکسازی شهر نمودیم و نیروهای پ راکنده بعثی را کشته
یا دستگیر کردیم ...ساعت  ،12/30حلق ه محاصره سوسنگرد
شکسته شد ...دشمن با بهجا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر
و از دست دادن ده ها تانک و خودرو عقبنشینی م یکرد  ...در
این روز تجالئی از قسمت پا تیر خورده بود ،اما حرف او این بود:
«اگر در این لحظه ،این تیر به جمجمهام هم م یخورد ،ناراحت
نبودم چون با خیال راحت شهید م یشدم ،زی را دیگر سوسنگرد
آزاد شد.» ...
در پايان مولف جهت تكميل محتوي اث ر ،تصاويري از شهيد
علي تجالئي گردآوري نموده و در صفحات انتهائي اثر آورده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

بخشی ازسخنرانی حضرت امام در بعد از شهادت
شهیدان رجائی و باهنر
منطق ملت ما ،منطق مؤمنین ،منطق قرآن است :إِنا هلل َو
ون .با این منطق ،هیچ قدرتی نمی تواند مقابله
إِن ّا إِل َ ْی ِه راجِ ُع َ
کنــد .جمعیتی که -ملتی که -خــود را از خدا می دانند و
همه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از اینجا را به سوی
محبوب خود ،مطلوب خود می دانند ،با این ملت نمی توانند
مقابلــه کنند .آن که شــهادت را در آغوش ،همچون عزیزی
می پذیرد ،آن کوردالن نمــی توانند مقابله کنند .اینها یک
اشتباه دارند و آن اینکه شناخت از اسالم و شناخت از ایمان و
شناخت از ملت اسالمی ما ندارند .آنها گمان می کنند که با
ترور شخصیتها ،ترور اشخاص ،می توانند با این ملت مقابله
کنند؛ و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که
ما شهید دادیم ملت ما منسجمتر شد.
ما حکومتمــان و اف رادی کــه در رأس حکومت بودند
چون از همین مردم هســتند و از اشــخاصی نیستند که
از آن باالهــا؛ یعنــی ،آن پایینها آمده باشــند و حکومت
کرده باشــند بر ملــت ،از این جهت ،ملت ما آرام اســت،
دلش مطمئن اســت به اینکه وقتی که این شهدا نباشند،
به جــای آنها ،داوطلبانی ب رای شــهادت حاضر به صحنه
هستند .ما در عین حال که ب رای این شهدا متأثر هستیم
و اینها اشــخاص ارزنده ای ب رای ملت ما و ب رای جمهوری
ما بودند ،لکــن ما باز در صفهای دنبال آنها ،اف راد داریم و
اشــخاص متعهد داریم و اشــخاص مؤمن متعهد به اسالم
داریــم ،و دنبال او ملت داریم و ملتی که هیچ گونه عقب
نشــینی در این مســائل نخواهد کرد و با ایــن ترتیب،
جمهوری اسالمی آسیبی نخواهد دید.
(صحیفه امام ،ج  ،15ص)140 - 134 :

جاذبه هاي گردشگري
بنیس

روســتای بنیس ،شــهری اروپای ــی در دل آذربایجا ن اســت؛ روســتایی
کــه بــا قدمــت تاریخ ــی کهــن ،دارای مدارس و دانشــگاه اســت.
«روســتای اولی نهــا» یــا «روســتای الکچ ــری» نام ــی اســت کــه به
روســتای «بنی ــس» در آذربایجانش ــرقی نهادهانــد؛ روســتایی کــه در
 ۶۰کیلومت ــری شــمالغرب تب ریــز و  ۳کیلومتری شــمال شهرســتان
شبســتر ق رار دارد.
ایــن روســتا یک ــی از منحص ــر بهفردت ریــن و زیبات ریــن روســتاهای
کشــور اســت کــه در دامنــه جنوب ــی کوههــای میشــو ق ـرار گرفتــه
و بــه وس ــیله باغهای ــی سرس ــبز و زیب ــا که بــا آب قنــات و آبشــارهایی
از کوهس ــاران س ــی راب م یشـوند ،محاص ــره شــده و ســال  1375بــه
عنـوان روســتای ســالم جهان ــی از ط ــرف ســازمان جهان ــی یونیس ــف
معرف ــی شــده اســت.
«بنی ــس» نــه ب یسـواد دارد و نــه بی ــکار؛ تنهــا دانشــگاه روســتایی
کشــور در ایــن روســتا با مشــارکت خــود اهال ــی احداث و تجهیز شــده
اســت و یــک واحــد تولی ــدی (کارخانــه) راهاندازی شــده که اکث ــر اهالی
روســتا در آنجــا مشــغول به کار هس ــتند.
روســتای «بنیــس» در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس ۳۸
شــهید و تعـدادی جانب ــاز و آزاده تقدیــم انقــاب اســامی کرده اســت.
وارد «بنیــس» کــه م یشــوی کوچههــا و خیابانهــای روســتا
بــه تصاویــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی مزیــن شــده اســت،
حت ــی تعـدادی از اهال ــی روســتا در ســوگ س ــردار دلهــا س ــیاه پــوش
شــدهاند.
آســفالت جدیــد و ویالهــای زیبــا در داخــل روســتا جلوهگــری
م یکنــد و تق ریبــا تمــام امکانــات شــهری در اینجــا وجــود دارد.
«بنی ــس» را روســتای خی ـران م ینامنــد ،زی ـرا بنیس ـیهای خی ــر
ِ زیــادی در ســطح کشــور و حت ــی دنی ــا وجــود دارنــد کــه هی ـچگاه
ن را دهی ــار روســتا م یگویــد.
روستایشــان را ف رامــوش نم یکننــد .ای ـ 
تاریخچــه روســتای بنیــس بــه چندیــن هــزار ســال پیــش
برم یگ ــردد ،وجــود آثــار تاریخ ــی در ایــن روســتا گـواه ایــن ام ــر اســت
کــه البتــه ب ـرای معنــای اســم بنی ــس نی ــز روایتهــای زیــادی وجــود
دارد کــه قابــل قبولت ریــن روایــت م ربــوط بــه زمــان آشوریهاســت،
زیــرا بنیــس نــام یکــی از الهههــای آشــوریها بــود.
منبع و ماخذ:
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