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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی با اشـاره 
بـه مذاکـرات رفـع تحریـم هـا، گفتنـد: جمهـوری 
اسـامی ایـران نظر شـفاهی آمریـکا را بـرای اجرایی 
بایـد کتبـاً تضمیـن  شـدن برجـام قبـول نـدارد و 

. دهد
المسـلمین  و  حجـت  االسـام  حضـرت 
نمـاز  خطبه هـای  در  آل هاشـم  سـیدمحمدعلی 
جمعـه ایـن هفتـه تبریز با اشـاره بـه مذاکـرات رفع 
تحریـم هـا در ویـن کـه در کانـون جنـگ روایتـی 
برآینـد  گفتنـد:  اسـت،  گرفتـه  قـرار  سـلطه  نظـام 
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 اعـام کننـد.

امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: ایـران بـا فهـم ایـن 
بـازی و شـناخت ذات فریبـکار آمریـکا صرحتـاً اعام 
کـرد کـه هیـچ متـن یـا پیشـنهادی را بـه عنـوان 
متـن نهایـی بـه رسـمیت نمـی شناسـد و ضمـن 
دریافـت ایده هـای معـاون هماهنگ کننـده اتحادیه 
اروپـا مـواردی کـه در آن جـا ارایـه شـده را در تهران 
مـورد بررسـی قـرار خواهـد داد و نظـرات خـودش را 

در ایـن رابطـه اعـام خواهـد کرد.
کـه  گفتند:آنچـه  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
اسـامی   جمهـوری  خارجـه  وزیـر  و  اسـت  مسـلم 
ایـران نیـز دوشـنبه شـب اعام کـرد؛ این اسـت که 

منتظـر نظـر غـرب درباره سـه نقطـه ابهام هسـتیم 
و ایـران بـه هیچ وجـه نظر شـفاهی آمریـکا را کافی 

داند. نمـی 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامه 
بـا اشـاره به دسـتاوردهای جنگ سـه روزه اخیر غزه، 
ادامـه دادنـد: دبیر جنبش جهاد اسـامی فلسـطین 
نامـه ای بـه رهبـر معظـم انقـاب نوشـته بـود و در 
آن گزارشـی از جنـگ سـه روزه ای از غـزه داد و از 
هماهنگـی و هـم افزایـی جبهـه مقاومت فلسـطین 
خبـر داده و از نقـش سـید مقاومـت و حمایـت امام 

خامنـه ای تشـکر کرده اسـت.
ایشـان یـادآوری کردنـد: رهبـر معظم انقـاب نیز 
جنبـش  مضاعـف  افتخـارات  از  او  نامـه  پاسـخ  در 
جبهـه اسـامی و ارتقـای جایـگاه ایـن جنبـش در 
پیونـد  بـر  و  گفتنـد  سـخن  فلسـطین  مقاومـت 
مقاومـت غـزه و کرانه 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 
مقابلـه  تـوان  آهنیـن  گنبـد  کـه  اسـت  واقعیـت 
مقاومـت  و  اهلل  حـزب  نقطـه زن  موشـک های  بـا 

نـدارد. را  فلسـطین 
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان افزودند: 
اخیـر  روزه  سـه  جنـگ  مهـم  پیامدهـای  از  یکـی 
نشـان داد کـه جنبـش جهـاد اسـامی 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 ۳۱ مـرداد و روز 
صنعـت دفاعـی، یـادآوری کردنـد: ایـن روز نشـانگر 
نظـام  امـروز  دفاعـی  قـدرت  و  بازدارندگـی  تـوان 
جمهوری اسـامی ایـران بوده و از یک سـو موجبات 
قدرت هـای  و  انقـاب  دشـمنان  وحشـت  و  هـراس 

زورگـو و سـلطه جهانـی را فراهـم آورده اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز  گفتنـد: از سـوی دیگـر 
نیـز اطمینـان و اعتمـاد ملـل و دولت هـای منطقه 
بـرای نقش آفرینـی تـوان در تامیـن امنیـت پایـدار 
منطقـه را بـه خـود معطـوف کـرده اسـت و بیـش 
از هـر مقولـه ای حـاوی ایـن پیـام اسـت کـه ملـت 
انقـاب اسـامی 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 قله هـای رفیع 

و اقتـدار را فتـح کنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد: این 
دسـتاوردها در سـایه هدایت هـای فرماندهـی معظم 

کل قـواه حاصل شـده اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره به سـالروز 
ورود آزادگان بـه کشـور اظهـار داشـتند: آزادگان بـا 
مشـکات متعـددی در زمینه های خدمـات درمانی، 

انفجار دفتر نخسـت وزیری در هشـتم شـهریور سـال ۱۳60 و 
شـهادت دو یـار دیریـن امـام )ره( و انقاب و دو اسـوه علـم و تقوا، 
شـهید محمد علـی رجایی، رئیس جمهور و محمـد جواد باهنر، 
نخسـت وزیـر کـه نمونه ای از دولتمـردان مردمی بودنـد و نیز به 
منظـور آشـنایی مردم با فعالیت هـا و بیان اهـداف و برنامه های 
آینـده دولـت، هفتـه ای به نام هفته دولت نامگذاری شـده اسـت 

که از دوم تا هشـتم شـهریور می باشـد.
در تاریـخ هـر ملت، فـراز و نشـیب های تلخ و شـیرینی وجود 
دارد کـه تعیین کننـده سرنوشـت و سـازنده فرهنـگ آن ملـت 
اسـت. نظـام جمهـوری اسـامی در ایران بـه رهبری بـزرگ مردی 
کـه جهـان ماننـد او را کمتـر بـه خـود دیـده اسـت و همچنین 
جان فشـانی فرزنـدان فـداکار ایـن مرز و بـوم، حرکت خـود را آغاز 
کرد. در این میان، شـهادت دو شـخصیت فداکار اسـام، رجایی و 
باهنـر که بـه آتش کین منافقان سـوختند، فصلی از شـهادت را 

بـه نام »هفتـه دولـت« در تاریخ انقاب گشـوده اسـت.
علـت نام گـذاری چنیـن هفته ای این اسـت که دولت شـهید 
رجایـی، نخسـتین دولـت و مکتبـی بـود کـه پـس از حاکمیت 
لیبرال هـا بـر کشـور، عهـده دار امور شـد. ایـن دولـت در آن دوره 
بحرانـی، بیش تریـن حـد تـاش و کوشـش را بـرای خدمـت به 
اهـداف مقدس انقاب از خود نشـان داد، تـا آنجا که جان خویش 

را سـر آن نهاد.
مقـام معظـم رهبـری دربـاره ویژگی هـای اخاقـی شـهیدان 
رجایـی و باهنـر می فرمایـد: »شـهید باهنـر، مـرد بـی تظاهـری 
بـود کـه هیـچ کـس از ظاهـر آرام او نمی فهمیـد در باطـن و 
ذهـن و اندیشـه مـّواج او چـه می گـذرد. وی یکـی از متفکرین و 
تئوریسـین ها و ایدئولوگ هـای انقـاب بـود. نوشـته های زیـادی 
داشـت و کتاب های زیادی را تنظیم کـرده بود....ارتباطات نزدیکی 
با شـهید مطهری و شـهید بهشتی داشـت و هر دوی اینها، برای 
عظمـت فکری و قدرت تفکر عملـی او ارزش زیـادی قائل بودند... 
نقـش شـهید رجایـی و باهنر در افشـا کـردن ماهیـت لیبرالی و 
منافقانـه بنی صدر، بسـیار برجسـته بود. شـهید رجایـی با صبر 
خـود و متانـت و حوصله عظیم و با قبـول دردها و رنج های 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 می گشـتند کـه عقده قلـب آنها 
را بگشـاید و بـه انقـاب شـور و هیجانـی دوباره ببخشـد. این در 
حالـی بـود که یک خـط لیبرالیسـتی خطرناک در زیـر نقاب ها 
و حجاب هـای گوناگون، می کوشـید انقاب اسـامی را از مسـیر 
خـود منحرف کنـد، آن را از حرکـت باز دارد و به نابودی بکشـاند. 
شـهیدان 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 انقـاب 
بـرای پیشـبرد اهـداف خـودش، حاضـر اسـت چهره هایـی به 
قداسـت رجایـی و باهنـر را بـه آن شـکل فجیـع نابـود کنـد. 
مـا می فهمیـم کـه ضـد انقـاب بـا چهـره هـای منافقانه ای 

به مناسبت 2 شهریور
آغاز هفته دولت

لزوم تضمین کتبی غربی ها برای اجرای توافق هسته ای

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت ــتور نماین ــق دس  طب
ــرت حجــت   ــز حض ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام اس
االســام و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و با 
هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس 
ــای  ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت کرون
مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه 
ــت  ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب ــای مج در فض

ــت. ــرار خواهــد گرف ــرم ق ــدگان محت خوانن
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

ادامه در صفحه ۳ادامه در صفحه ۳
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اهم بازديد و ديدارهاي مردمي  نماينده ولي فقيه   در آذربايجان شرقي   در هفته جاری

ديدار اعضای هيئت مديره انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتال به سرطان پژواک 
تبريز با نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز

چهارمين روز عزاداری در بيت نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز همزمان 
با يازدهم محرم با مداحی حاج آقا جابری، رهبر، عليلو و ياری

مراسم افتتاحيه طرح ياوران واليت دانش آموزان آذربايجان شرقی با 
حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز

تقدير  نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز به مناسبت سالروز بازگشت 
آزادگان به کشورمان با آزاده دوران دفاع مقدس ارشد عباسی

تقدير  نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز به مناسبت سالروز بازگشت 
آزادگان به کشورمان با آزاده دوران دفاع مقدس زين العابدين امانی

تقدير نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز به مناسبت سالروز بازگشت 
آزادگان به کشورمان با آزاده دوران دفاع مقدس پرويز محمديان

همايش خانوادگی آزادگان با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و 
استاندار آذربايجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

ميز خدمت مدير کل آموزش و پرورش ونواحی پنجگانه ، سرپرست نوسازی مدارس استان و مدير کل ورزش و 
جوانان استان در پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبريز

وزارت دفاع در نوک پیکان 
تهدیدها علیه ایران اسالمی 

هدف دانشگاه جامع علمی 
کاربردی تربیت افراد خالق 

بر مبنای مهارت است

تبریز: آدینه  خبرنگار 
معــاون هماهنــگ کننــده وزارت دفــاع گفــت: 
ــور  ــه کش ــا علی ــه تهدیده ــاع در هم وزارت دف
ــاش ــن ت ــرای همی ــت و ب ــکان اس ــوک پی  در ن

ــی  ــواع تجهیــزات دفاع ــی کنیــم در زمینــه ان  م
ــم. ــی پیشــرفت کنی و نظام

مهــدی  دکتــر  دریــادار  امیــر 
از  پیــش  ســخنرانی  در  خواجه امیــری، 
خطبه هــای نمــاز جمعــه تبریــز بــا بیــان 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــور ب ــت کش ــه موقعی اینک
گرفتــه،  قــرار  دشــمن  طمــع  نقطــه  کــه 
بــه  می تــوان  طمع هــا  ایــن  در  افــزود: 
ــگان  ــرور نخب ــدس، ت ــاع مق ــال دف ــت س هش

کــرد. اشــاره  نیابتــی  جنگ هــای  و 
ــت  ــرداد، روز صنع ــه ۳۱ م ــان اینک ــا بی وی ب
ــم،  ــی می داری ــن روز را گرام ــت و ای ــی اس دفاع
ادامــه داد: ۳۱ مــرداد روز تجلیــل از صنعت گــران 
دفاعــی کشــور اســت و هــدف از نامگــذاری ایــن 
ــگاه  ــاد ن ــاب، ایج ــم انق ــر معظ ــط رهب روز توس
بومی ســازی و خودکفایــی و قطــع وابســتگی 

ــه خــارج اســت. ب
و  دفــاع  وزارت  کننــده  هماهنــگ  معــاون 
داشــت:  ابــراز  مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی 
هــم  انقــاب  معظــم  رهبــر  کــه  همانطــور 
حســاس ترین  دفــاع  وزارت  داشــتند،  تاکیــد 

نقطــه اســت.
ــان اینکــه تروریســت های  ــا بی ــری ب خواجه امی
شــعار  مــا  کــه  کرده انــد  درک  آمریکایــی 
نمی دهیــم، ادامــه داد: هــر حرکــت خصمانــه بــا 
ــی و قــدرت شــدید پاســخ داده  قــدرت باورنکردن

ــد. ــد ش خواه
وی از ســاخت موشــک بالســتیک نقطــه زن تــا 
دو هــزار کیلومتــر خبــر داد و گفــت: همچنیــن 
ــده  ــراح و تولیدکنن ــورهای ط ــدود کش ــزو مع ج

ــا هســتیم. پهپاده
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــر خواجه امی دکت
زیــادی  پیشــرفت های  ســایبری  نبردهــای  در 
الکترواپتیــک در جهــان  داشــتیم، گفــت: در 
ــتی  ــی کش ــع دریای ــتیم. در صنای ــام دار هس مق
ــا ســاخت ناوشــکن ها،  ــز ب ــی نی ــی و دریای نظام
نــاو جمــاران و زیردریایــی فاتــح بــه دســتاوردهای 

بزرگــی رســیده ایم.
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
خاطرنشــان کــرد: صنایــع دفاعــی در همــه 
بــه  و  عبــور  معکــوس  مهندســی  از  حــوزه 
ــی رســیده اســت. در حــال حاضــر  طراحــی بوم
ــان در  ــش بنی ــی و دان ــرکت خصوص ــا ش صده

کرده انــد. نقش آفرینــی  دفاعــی  صنعــت 
در  افــزود:  امیــری  دریــادار خواجــه  امیــر 
ــک  ــواع تان ــاخت ان ــا س ــز ب ــی نی ــع زمین صنای
مثــل تانــک کــرار کــه بــا تانــک تــی ۹0 روســیه 
برابــری می کنــد، بــه پیشــرفت چشــمگیری 

رســیده ایم.
و  دفــاع  وزارت  کننــده  هماهنــگ  معــاون 
ــه ســخنان  ــلح در ادام ــای مس پشــتیبانی نیروه
ــروز  ــات ام ــه امکان ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب خ
قانــع نیســتیم، افــزود: تجهیــزات دفاعــی و 
در  االن  چراکــه  می دهیــم  ارتقــا  را  نظامــی 
ــم نیازمنــدی نیروهــای مســلح  ــرار داری ــی ق جای
ــز  ــی آمادگــی صــادرات نی را فراهــم داریــم و حت

ــود دارد. وج

خبرنگار آدینه تبریز:
دکتــر اصغــر عابــدزاده، در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز 
جمعــه بــه بیــان مطالبــی در خصــوص آســیب های بیــکاری و فقر 

ــه پرداخت. در جامع
وی بــا بیــان اینکــه بیــکاری یکــی از بزرگتریــن معضاتی اســت 
ــاد  ــث ایج ــزد و باع ــم می ری ــه ه ــه را ب ــادل جامع ــوازن و تع ــه ت ک
بحران هــای متعــدد می شــود، گفــت: بیــکاری عامــل اصلــی 
معضــات و ناهنجاری هــای اجتماعــی اســت و حــل آن بســیاری از 
مشــکات اجتماعــی، روانــی، اقتصــادی جامعــه را برطــرف می کنــد.

عابــدزاده ادامــه داد: اولیــن تأثیــر بیــکاری، کاهــش درآمــد اســت 
ــواده، بلکــه کل  ــرد و یــک خان ــه فقــط یــک ف و کاهــش درآمــد ن
جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد تــا جایــی کــه تاثیــر بیکاری 

و فقــر را در آســیب های اجتماعــی بســیار محــرز اســت.
سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی آذربایجــان شــرقی 
در ادامــه بــه مزایــای مهــارت آمــوزی اشــاره کــرده و گفــت: فــرد بــا 
بــه دســت آوردن مهارت هــا می تواننــد مســیر درســت را در زندگــی 

ــدا کنند. ــود پی خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهــارت آمــوزی ســبب ارتقــاء و ســطح 
ســامت رفتــاری در فعالیتهــای اجتماعــی، تصمیم گیریهــا و روابط 
ــر اینهــا مهــارت آمــوزی در  ــردی می شــود، گفــت: عــاوه ب بیــن ف
پیــش آمــدن بســیاری از آســیب های روانــی و اجتماعــی جلوگیــری 
ــی در  ــدف اصل ــه ه ــیدن ب ــتیابی و رس ــرای دس ــرد را ب ــرده و ف ک

مســیر مشــخصی هدایــت می کنــد.
عابــدزاده در ادامــه بــه معرفــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
پرداخــت و افــزود: هــدف از تشــکیل دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
مهــارت محــور کــردن دوره ها اســت که نتیجــه اصلــی آن کارآفرینی 

و گســترش اشــتغال در جامعه اســت.
وی ادامــه داد: هــدف دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
تربیــت افــراد خــاق، مبتکــر و فنــاور بــر مبنــای مهــارت اســت و 
ــل درآوردن  ــه عم ــرای ب ــی ب ــردی فرصت ــی کارب ــای علم آموزش ه

نظریه هــا اســت.
ــزود:  ــتان اف ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش سرپرس
کــه  آموزش هایــی هســتند  کاربــردی،  علمــی  آموزش هــای 
ــش  ــا، افزای ــاد مهارته ــش کار، ایج ــال دان ــاء و انتق ــدف ارتق ــا ه ب
بهــره وری، بــه روزرســانی و ارتقــاء معلومــات و تجــارب شــاغان، رشــد 
اســتعدادهای بــارز و بــه فعلیــت درآوردن اســتعدادهای نهفتــه بــرای 
تصــدی مشــاغل و حــرف گوناگــون انجام می شــود تــا توانایــی افراد 
را بــرای انجــام دادن کاری کــه بــه آنــان محــول مــی شــود به ســطح 

مطلــوب برســاند.

مراسم عزاداری و سينه زنی صبح عاشورا با حضور نماينده ولی فقيه در 
استان و امام جمعه تبريز



خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

خدمت به مردم، در تعالیم آســمانی اسام، از موقعیت 
ممتازی برخوردار اســت. در این جا از زبان ائمه بزرگوار به 
گوشــه هایی از ارزش های خدمت رسانی اشاره می کنیم:

۱ - پیامبــر 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.
2 - یکی 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 

تابند و  روی بر می 
عبادت دل  به  فقط 
اند،  کــرده  خوش 
در حقیقــت مؤمن 
حســاب  به  واقعی 

آیند. نمی 
۳ - ســؤال شد،  
محبــوب ترین فرد 
در پیــش گاه خدا 
فرمــود:  کیســت؟ 
النــاس  »انفــع 
للنــاس؛ محبــوب 
تریــن فرد کســی 
اســت که بیشــتر 
بــرای  همــه  از 
مســلمانان مفیــد 

باشد.«
4 - پیامبر اکرم 
فرماید:  مــی  )ص( 
رأس العقــل بعــد 

الدیــن التودد الی النــاس و اصطناع الخیــر الی کل بّر و 
فاجــر؛» پس از ایمان به خدا و دین، ســرآمد عقل، بشــر 
دوســتی و نیکی به مردم اســت، چه خوب باشــند و چه 

فاسق.«
5 - مردی 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 
چه مرد بزرگواری بود. ما به معّیت این مرد شــریف، مفتخر 
بودیم. یک ســره مشــغول طاعت و عبادت بود. همین که 
در منزلــی فرود می آمدیــم فوراً 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.
6 - عبادت در اســام، معنای گسترده ای دارد و عاوه 
بــر نماز و روزه، شــامل نیکی و خدمت بــه مردم نیز می 
شود. پیامبر اسام )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. 
7- قــرآن 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 مشــّقت، 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، 

خداست. به  خدمت 
۸- یکی از شیعیان می گوید: در مسجد الحرام مشغول 

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 
بدون  )ع(  امام  گویم. 
درنــگ،  ای  لحظــه 
شانه  روی  از  دســت 
برداشت و فرمود:  من 
خود  حــال  بــه  مرا 
گــذار و بــرو حاجت 
او را بــرآور. من رفتم 
اصــاح  را  او  کار  و 
امام  بعد  روز  کــردم. 
صــادق )ع( را دیــدم 
که با اصحابش سخن 
می گفــت تا مرا دید 
قطع  را  خود  ســخن 
اگر  فرمــود:  و  کــرد 
حاجت  برآوردن  برای 
برادران مؤمن  از  یکی 
خود ســعی کنم نزد 
از آزاد  من بهتر است 
کــردن هــزار بنده و 

بسیج نمودن هزار نفر در راه خدا.
۹- یکی از بزرگان می گوید: یک سال تابستان به اتفاق 
امام خمینی )ره( و چنــد تن از روحانیان برای زیارت امام 
رضا )ع( به مشــهد مشــّرف شــدیم. بعد از ظهرها به حرم 
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
۱0- خدمت به مردم به اندازه ای اهمیت دارد که امامان 
معصوم )علیهم السام( 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.
۱0- امامــان 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 کافی 
- مســتدرک الوســائل داســتان راســتان،  کنزالعّمال، 

البحار، سفینة 
- سرگذشــت های ویژه از زندگی امام خمینی، صحیفه 

العقول تحف  سجادیه، 

ارزش خدمت رسانی در اسالم
)به مناسبت روز کارمند( 

حجت االسالم سيد صالح هاشمی

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

عضو خبرگان رهبری: برجام سیاست  نظام است
نماینــده مــردم آذربایجان شــرقی در مجلــس خبــرگان رهبــری 
و امــام جمعــه مراغــه بــا ابــراز تعجــب از اینکــه عــده ای در داخــل 
کشــور در قبــال برجــام و توافــق احتمالــی پیــش رو ســاز مخالــف 
کــوک کرده انــد، گفــت: برجــام از سیاســت های نظــام بــوده و بــا 

نظــر مســئوالن نظــام مطــرح شــده اســت. 
ــدی در  ــی پورمحم ــلمین محمدتق ــام و المس ــت االس حج
ــت:  ــار داش ــه اظه ــه مراغ ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــدارد  ــر ن ــر رهب ــس و از همــه مهمت ــت و مجل ــر کشــور دول مگ
کــه برخی هــا بــه خــود جســارت می دهنــد و در هــر موضوعــی 

ــد؟ ــکنی می کنن ــا کارش ــت ی دخال
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر اقدامــی در شــورای عالــی امنیت 
ملــی و مجلــس شــورای اســامی نیــز بررســی می شــود، اضافــه 
کــرد: تاثیــر تحریم هــا قابــل کتمــان نیســت و در چنیــن 
شــرایطی همدلــی و هماهنگــی داخلــی نیــاز اســت تــا مســایل 

حــل شــود و برجــام بــه نتیجــه برســد.
ــوارد  ــه م ــان اینک ــا بی ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
ــزود:  ــود دارد، اف ــده وج ــن مذاکره کنن ــن طرفی ــم بی ــی ه اختاف
اگــر هــم در آینــده آمریکایی هــا قلــدری کننــد مــا عــزت خــود 
را از دســت نخواهیــم داد امــا امــروز امیدواریــم کــه توافــق حاصــل 

شــود.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه اینکه »ســلطان 
خدابنــده« توســط عامــه حلــی از علمای بزرگ شــیعه مســلمان 
ــه  ــت عام ــه برک ــت ب ــا در حقیق ــه داد: آذربایجانی ه ــد، ادام ش

حلــی شــیعه شــدند و مدیــون علمــا هســتند. 
ــی، 22  ــه حل ــال عام ــالروز ارتح ــرم س ــدی 2۱ مح پورمحم
محــرم ســالروز ارتحــال شــیخ طوســی معــروف بــه شــیخ الطایفه 
و 2۳ محــرم ســالروز ارتحــال عامــه مجلســی را یــادآوری کــرد و 
افــزود: هــر ســه از علمــای شــیعه هســتند و بــر گــردن همــه مــا 

حــق دارنــد.

روز مسجد فرصتی برای تبادل نظرات فرهنگی
ــه  ــی ک ــن گردهمای ــت: ای ــر گف ــتان اه ــه شهرس ــام جمع ام
ــی  ــده فرصت ــکیل گردی ــجد تش ــی مس ــبت روز جهان بمناس
ــت. ــی اس ــرات فرهنگ ــادل نظ ــی و تب ــم اندیش ــرای ه ــب ب مناس

حجــت االســام والمســلمین جواد حاجــی زاده گفت: مســئله 
ــات  ــات و روای ــت و آی ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــجد از اهمی مس
زیــادی درخصــوص اهمیــت مســجد وجــود دارد و مســاجد خانــه 
و زیارتــگاه خداونــد متعــال هســتند و هــر کــس بخواهــد خــدا را 

زیــارت کنــد مســاجد بهتریــن محــل اســت.
امــام جمعــه شهرســتان اهــر برضــرورت برگــزاری برنامه هــای 
ــام  ــت: ام ــرد و گف ــد ک ــاجد تاکی ــی در مس ــی و قرآن فرهنگ
ــتند  ــاجد هس ــی مس ــان فرهنگ ــران و فرمانده ــات، مدی جماع
ــت  ــن ظرفی ــد از ای ــا بای ــان پایگاه ه ــا و فرمانده ــت امن و هیئ
ــتفاده  ــی اس ــای فرهنگ ــت برنامه ه ــزاری و تقوی ــتای برگ در راس

کننــد.
امــام جمعــه  اهــر افــزود: مســاجد محــل تبلیغ و پاســخگویی 
بــه شــبهات اســت و نبایــد مســاجد صرفا بــرای مجالــس ترحیم 
ــداوم در  ــت بصــورت م ــای جماع ــد نماز ه ــد و بای اختصــاص یاب

مســاجد اقامــه گــردد کــه مســاجد محــل عبــادت اســت.
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لزوم تضمین کتبی غربی ها برای 
اجرای توافق هسته ای

به مناسبت 2 شهریور
آغاز هفته دولت

معیشـت، و ازدواج فرزنـدان خـود دسـت بـه گریبان 
هسـتند و حـل مشـکات آنـان نباید در پیـچ و خم 
اداری متوقـف شـود و خدمـات آن هـا مـورد غفلـت 
قابـل  در  مسـئوالن  و  مدیـران  بلکـه  گیـرد  قـرار 
ایثارگـری هـای آنـان باید بـرای حل مشـکات آن ها 

تـاش دوچندان داشـته باشـند.
امـام جمعـه تبریز به شـهادت امام سـجاد )ع( نیز 
اشـاره کـرده و گفتنـد: ایـن راوی بزرگ عاشـورا بنا به 
روایـت در 25 محـرم سـال ۹4 هجـری قمـری بعد از 
۳۱ سـال امامت در 57 سـالگی به شـهادت رسـیدند.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان همچنین با اشـاره 
بـه روز جهانـی مسـجد، بـر ضـرورت حـذف موانـع 
و  کـرده  تاکیـد  مسـاجد  در  خانواده هـا  حضـور 
گفتنـد: گاهی دیده شـده اسـت که وقتـی کودکان و 
نوجوانـان به مسـجد می رونـد، با ممانعت مسـئوالن 
مسـاجد روبـه رو می شـوند و مـا از دسـت انـدرکاران 
مسـاجدی که فضـای خوبی برای فعالیت و شـادابی 
کرده انـد  ایجـاد  مسـاجد  در  نوجوانـان  و  کـودکان 

می کنیـم. تشـکر 
رئیس شـورای فرهنـگ عمومی آذربایجان شـرقی 
در ادامـه  تاکیـد کردنـد: توجـه جـدی بـه بهداشـت 
و نظافـت مسـاجد، توجـه بـه بخـش حضـور بانوان، 
برنامه هـای  برگـزاری  بـا  نونهـاالن  قشـر  بـه  توجـه 
متنـوع، خـوش فکـری و مردمـداری امـام جماعـت، 
فعـال و بـه روز بـودن هیئـت امنـای مسـاجد و ارائه  
خدمـات اجتماعـی از جملـه راهکار هـا بـرای جـذب 
مسـجد  و  می شـود  محسـوب  مسـاجد  بـه  مـردم 
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 اسـوه های صبر درود می فرسـتیم. 
حـل مشـکات آزادگان سـرافراز نبایـد در پیچ و خم 
اداری بـرود بلکـه تمـام دسـتگاه ها بایـد در قبال این 

عزیزان احسـاس مسـئولیت کنند.
امـام جمعـه تبریـز سـپس با بیـان اینکـه عدالت 
ادامـه  شـود،  تبدیـل  نخبگانـی  گفتمـان  بـه  بایـد 
دادنـد: زمینـه زیـادی بـرای ایـن گفتمان وجـود دارد 
و بایـد بـرای رعایـت عدالـت مطالبه گـری و گفتمان 

شود. سـازی 
از  خلقـی  گشـاده  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ایشـان 
در  افزودنـد:  اسـت،  روزی  افزایـش  عوامـل  جملـه 
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 
کنـد،  اطاعـت  خـود  مافـوق  از  بایـد  زیردسـت  یـا 
افزودنـد: ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مافوق بـا آنها 

بدرفتـاری کنـد.
بـه  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
آسـان  و  دینـی  بـرادران  بـه  مسـاعدت  و  همیـاری 
گفتنـد:  و  کـرده  اشـاره  روزی  افزایـش  در  گرفتـن 
کـه  اسـت  یادتـان  کرونـا  روزهـای  مواسـات  آیـا 
چگونـه مـردم دسـت همدیگـر را بـا کمـک بـه هـم 

یابـد.  ادامـه  بایـد  اینهـا  می گرفتنـد؟ 

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 سرنوشـت افتخارآمیـز و غرورآمیـز ایـن دو شـهید عزیـز 

آمـاده کنیم.
امام خمینی )ره( به مناسـبت شـهادت شهیدان رجایی و باهنر 
فرمـود: ملتـی کـه قیـام کـرده اسـت در مقابـل همـه قدرت های 
عالـم، ملتـی کـه بـرای اسـام 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 
جبهه هـای نبـرد با قدرت های 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 :

اخـاق و احـکام کارمندی )به مناسـبت هفته دولـت( - تالیف 
محمـود اکبری- انتشـارات  فتیان قم -سـال ۱۳۹2
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 4 شهریور 1401 (
 افتتاح راه آهن سراسری ایران )۱۳۱7 ش(

ــاح  ــرد س ــه کارب ــت علی ــوراي امنی ــه 620 ش ــدور قطعنام ص
شــیمیایي توســط عــراق )۱۳67 ش(

درگذشت »مهدی اخوان ثالث« شاعر معاصر )۱۳6۹ ش(
روز کارمند

هیئــت ســرمایه داران ژاپنــی بــرای یــک ســری مذاکــرات 
اقتصــادی و تجــاری وارد تهــران شــدند)۱۳5۱ش(

ــت  ــان یاف ــف پای ــی در نج ــت اهلل خمین ــه آی ــره خان محاص
عذرخواهــی  شــیعیان  رهبــر  از  رســماً  عراقــی  مقامــات  و 

کردنــد)۱۳57ش(
ــه  ــور در جلس ــراي حض ــه ب ــور خارج ــر ام ــي وزی ــر کاظم باق

ــود.)۱۳۱۳ ش( ــت نم ــا عزیم ــوب اروپ ــه ص ــل ب ــه مل جامع
آیــت اهلل کاشــاني رئیــس مجلــس شــوراي ملــي بــه عــزم زیــارت 

بیــت اهلل بــه صــوب بیــروت عزیمــت نمــود. )۱۳۳۱ ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 28 محرم 1444 (
  تولد حکیم بزرگ میرزا »محمدطاهر تنکابني« )۱2۸0 ق(

ــه  ــول ب ــپاه مغ ــداد توســط س ــمتي از بغ ــاختن قس ــران س  وی
ــان« )656 ق( ــان »هاکوخ فرم

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 26 آگوست 2022 (

ــن  ــار در جنــگ بی ــن ب ــراي اولی ــوپ« ب   اســتفاده از ســاح »ت
ــه )۱۳46م( ــتان و فرانس انگلس

 درگذشــت »آنتــوان فــان لیونهوک« دانشــمند هلنــدی و مخترع 
میکروسکوپ )۱72۳م(

 تولد »آنْتوان الوازیه« شیمي دان معروف فرانسوي )۱72۳م(
ــان انقــاب  ــه حقــوق بشــر و شــهروند در جری ــب اعامی  تصوی

ــه )۱7۸۹م( ــر فرانس کبی
 تولــد »ژول روَمــن« ادیــب و نویســنده معــروف فرانســوی 

)۱۸۸5م(

بخشی ازسخنرانی حضرت امام در بعد از شهادت 
شهیدان رجائی و باهنر

منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است: إِنا هلل َو 
إِنّا إِلَْیِه راِجُعوَن. با این منطق، هیچ قدرتی نمی تواند مقابله 
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 اسام و شناخت از ایمان و 
شناخت از ملت اسامی 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 افرادی 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 برای شــهادت حاضر به صحنه 
هستند. ما در عین حال که برای این شهدا متأثر هستیم 
و اینها اشــخاص ارزنده ای برای ملت ما و برای جمهوری 
ما بودند، لکــن ما باز در صفهای دنبال آنها، افراد داریم و 
اشــخاص متعهد داریم و اشــخاص مؤمن متعهد به اسام 
داریــم، و دنبال او ملت داریم و ملتی که هیچ گونه عقب 
نشــینی در این مســائل نخواهد کرد و با ایــن ترتیب، 

جمهوری اسامی آسیبی نخواهد دید.
)صحیفه امام، ج ۱5، ص: ۱۳4 - ۱40(

صحيفه نور امام خميني )ره(

حکم نماز و روزه در فاصلۀ بین ترخص و ورودی شهر
سـؤال4: اگـر 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 ۱۳50 متـر می باشـد.
 سهم زن از ارث شوهر

سـؤال5: در 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

سـؤال6: اگـر 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.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

روســتای بنیس، شــهری اروپایــی در دل آذربایجان  اســت؛ روســتایی 
کــه بــا قدمــت تاریخــی کهــن، دارای مدارس و دانشــگاه اســت.

»روســتای اولین هــا« یــا »روســتای الکچــری« نامــی اســت کــه به 
ــد؛ روســتایی کــه در  روســتای »بنیــس« در آذربایجان شــرقی نهاده ان
60 کیلومتــری شــمال غرب تبریــز و ۳ کیلومتری شــمال شهرســتان 

ــتر قرار دارد. شبس
ایــن روســتا یکــی از منحصــر به فردتریــن و زیباتریــن روســتاهای 
ــی کوه هــای میشــو قــرار گرفتــه  کشــور اســت کــه در دامنــه جنوب
و بــه وســیله باغ هایــی سرســبز و زیبــا که بــا آب قنــات و آبشــارهایی 
از کوهســاران ســیراب می شــوند، محاصــره شــده  و ســال ۱۳75  بــه 
عنــوان روســتای ســالم جهانــی از طــرف ســازمان جهانــی یونیســف 

معرفــی شــده اســت.
»بنیــس« نــه بی ســواد دارد و نــه بیــکار؛ تنهــا دانشــگاه روســتایی 
کشــور در ایــن روســتا با مشــارکت خــود اهالــی احداث و تجهیز شــده 
اســت و یــک واحــد تولیــدی )کارخانــه( راه اندازی شــده که اکثــر اهالی 

روســتا در آنجــا مشــغول به کار هســتند.
ــدس ۳۸  ــاع مق ــال دف ــت س ــول هش ــس« در ط ــتای »بنی  روس
شــهید و تعــدادی جانبــاز و آزاده تقدیــم انقــاب اســامی کرده اســت.

ــتا  ــای روس ــا و خیابان ه ــوی کوچه ه ــه می ش ــس« ک وارد »بنی
ــت،  ــده اس ــن ش ــلیمانی مزی ــم س ــاج قاس ــهید ح ــر ش ــه تصاوی ب
حتــی تعــدادی از اهالــی روســتا در ســوگ ســردار دل هــا ســیاه پــوش 

شــده اند.
ــری  ــتا جلوه گ ــل روس ــا در داخ ــای زیب ــد و ویاه ــفالت جدی  آس

ــود دارد. ــا وج ــهری در اینج ــات ش ــام امکان ــا تم ــد و تقریب می کن
»بنیــس« را روســتای خیــران می نامنــد، زیــرا بنیســی های خیــر 
ِ زیــادی در ســطح کشــور و حتــی دنیــا وجــود دارنــد کــه هیــچ گاه 
روستایشــان را فرامــوش نمی کننــد. ایــن  را دهیــار روســتا می گویــد.

ــش  ــال پی ــزار س ــن ه ــه چندی ــس ب ــتای بنی ــه روس تاریخچ
برمی گــردد، وجــود آثــار تاریخــی در ایــن روســتا گــواه ایــن امــر اســت 
کــه البتــه بــرای معنــای اســم بنیــس نیــز روایت هــای زیــادی وجــود 
ــه زمــان آشوری هاســت،  ــوط ب ــل قبول تریــن روایــت مرب دارد کــه قاب

ــود. ــوری ها ب ــای آش ــی از الهه ه ــام یک ــس ن ــرا بنی زی

بنيس 

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

برگزاری نخستین نشست 
نیازسنجی دفتر تدوین متون حوزه های 

علمیه در تبریز
نخســتین نشســت یک روزه از سلســله 
ــر  نشســت های مطالعــات نیازســنجی دفت
تدویــن متــون حوزه هــای علمیــه، در 

ــز برگــزار شــد. تبری
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
حــوزه  ، نخســتین نشســت عمومــی 
نشســت های  سلســله  از  روزه  یــک 
مطالعــات نیازســنجی دفتــر تدویــن متون 
حوزه هــای علمیــه، بــه همــت معــاون 
آمــوزش حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی، 
ــر حــوزه اســتان و اســاتید  ــا حضــور مدی ب
علمیــه  مدرســه  در  علمیــه،  مــدارس 
حضــرت ولیعصر)عــج( تبریــز برگــزار شــد.

ــی،  ــی اصان ــا عل ــام رض ــت االس حج
مســئول برگــزاری همایش هــای دفتــر 
در  علمیــه  حوزه هــای  متــون  تدویــن 
اســتان ها  هــدف از برگــزاری این نشســت را 
ــه  تقویــت متــون درســی حوزه هــای علمی
عنــوان کــرد و گفــت: حــوزه علمیــه بــرای 
ــن  ــا مت ــی را ب ــون درس ــد مت ــه بتوان اینک
راحت تــر و فهــم بیشــتر در اختیــار طــاب 
ســطح یــک حــوزه قــرار دهــد، اقــدام 

مطالعاتــی  نشســت های  برگــزاری  بــه 
ــرده  ــا ک ــاتید حوزه ه ــا اس ــنجی ب نیازس

ــت. اس
ــات  ــت های مطالع ــزاری نشس وی از برگ
متــون  تدویــن  دفتــر  نیازســنجی 
حوزه هــای علمیــه کشــور بــا اســاتید 
ــتین  ــت: نخس ــر داد و گف ــتان خب ۹ اس
جلســه از سلســله نشســت های میــز 
مطالعــات و نیــاز ســنجی مراکــز اســتان ها 
ــراز علمــی طــاب  بــه دلیــل بــاال بــودن ت
ــرای اولیــن بــار در ایــن  منطقــه کاشــان، ب

ــد. ــزار ش ــتان برگ شهرس
ــن  ــر تدوی ــای دفت ــئول همایش ه مس
متــون حوزه هــای علمیــه کشــور بــا بیــان 
اینکــه نشســت های بعــدی مطالعــات نیــاز 
ــه  ــر تدویــن حوزه هــای علمی ســنجی دفت
در کاشــان بــه صــورت تخصصی تــر در 
قالــب ارزیابــی کتــب و بــا حضــور اســاتید 
برجســته قــم برگــزار خواهــد شــد، خاطــر 
ــته،  ــاه گذش ــت م ــی هف ــرد: ط ــان ک نش
ــوم مختلــف ماننــد  هفــت نشســت در عل
ــرف  ــیوطی، ص ــت، س ــق، باغ ــم منط عل
ــه  ــدارس علمی ــب در م ــر کت ســاده و دیگ

ــم برگــزار شــده اســت. ق
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم شــنیدن بــدون 
ــان  ــر نش ــاتید، خاط ــرات اس ــطه نظ واس
ــروه  ــون، ۱۸ گ ــن مت ــر تدوی ــرد: در دفت ک
ــه  ــتند ک ــت هس ــال فعالی ــی در ح علم
ــر از  ــن نف ــز چندی ــا نی ــک از آنه ــر ی در ه
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــته نق ــاتید برجس اس

موجــود را بررســی می کننــد.

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی 
ــا  ــد: رســانه  ه ــز گفتن ــه تبری ــام جمع و ام
ــر از  ــش جدایی ناپذی ــی بخ در دوران کنون
ــول  ــردم در ط ــده اند و م ــردم ش ــی م زندگ
شــبانه روز از محتــوای اجتماعــی، اقتصادی 
سیاســی ، آموزشــی و ســرگرمی رســانه  هــا 

ــد. ــتفاده می کنن اس
ــوز  ــت نی ــزارش وق ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــلمین  ــام و المس ــت االس ــرت حج ، حض
ــه   ــم،  در جلس ــی آل هاش ــید محمدعل س
اســامی  آزاد  دانشــگاه  امنــای  هیــأت 
آذربایجــان شــرقی تصریــح کردنــد:  نســل 
ــا  ــش ب ــدای حیات ــه از ابت ــی جامع کنون
رســانه ها بــزرگ می شــوند و بســیاری از 
آموزهــا ، فرهنــگ ، ارزش هــا و هنجارهــای 
جامعــه خــود و دیگــر جوامــع را از رســانه ها 

دریافــت می کننــد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان 
ــا  ــانه ت ــر رس ــوذ و تاثی ــد:  نف ــه دادن ادام
ــردازان  ــی از نظریه پ ــه برخ ــی اســت ک جای
ــانه ها  ــه رس ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ارتباط
اولویــت ذهنــی و حتــی رفتــاری مــا را 

تعییــن می کننــد .
نماینــده، ولــی فقیــه در آذربایجــان 
ــانی  ــه کس ــن روز ب ــک ای ــا تبری ــرقی ب ش

کــه در عرصــه ارتبــاط، ارتباطــات و فضــای 
گفتنــد:  می کننــد،  تــاش  مجــازی 
ــد.  ــه دارن ــب در جامع ــم قل ــانه ها حک رس
آن  درون  از  شــریان ها  و  رگ هــا  تمــام 
ــه وارد آن  ــه ک ــد برآنچ ــذا بای ــذرد ل می گ
می شــود و خــارج می شــود نظــارت کامــل 

ــرد. ــام گی انج
امــام جمعــه تبریــز بیــان کردند: امــروزه 
بــا عنایــت بــه وجــود ده هــا کتــاب و ده هــا 
مقالــه، برگــزاری صدهــا کنفرانس و ســمینار 
در رابطــه بــا ارتباطــات و ارتباطــات موثــر و 
تکنیک هــای مختلفــی در جهــت متقاعــد 
کــه  می شــود  ارائــه  مخاطــب  ســازی 
ایــن تکنیک هــا در مذاکــرات سیاســی، 
ــن  ــاط بی ــی ارتب ــاری حت ــی و تج فرهنگ
ــد  ــدان می توان ــن و فرزن ــا والدی همســران ی

تاثیرگــذار باشــد.
ــه  ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
ــن  ــتفاده از ای ــد: اس ــد کردن ــتان تاکی اس
ــش  ــده و از پی ــد آزاردهن ــا نبای تکنیک ه
ــس  ــرد ح ــد ف ــد، نبای ــده باش ــن ش تعیی
در دام افتــادن کنــد و الزم اســت مخاطــب 
ــی در ارتبــاط ایفــا کنــد و  نیــز نقــش فعال
در نهایــت رونــد متقاعــد شــدن و اقنــاع بــه 
ــوری و  ــه ص ــی و ن ــی و حقیق ــکل واقع ش

ــود. ــاد ش ــکلی ایج ش
امیــدواری  ابــراز  پایــان  در  ایشــان 
ارتباطــات  کردنــد در بحــث رســانه و 
ــتیم و در  ــه هس ــی ک ــم در محیط بتوانی
ــه  ــه وظیف ــم ب ــرار داری ــه ق ــی ک جایگاه

ــم. ــل کنی ــود عم خ

رسانه ها بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم هستند

حضـرت آیـت اهلل العظمـی 
سـید محمدهـادی حسـینی 
میانـی فرزنـد آیـت اهلل سـید 
جعفـر میانـی از اعاظـم علما 
واکابـر فقهـا و مراجـع تقلیـد 
شیعه در قرن چهاردهم هجری 
اسـت. وی در هشـتم  قمـری 
محـرم الحـرام ۱۳۱۳ق. برابـر بـا  
دهم تیرماه ۱274 ش. 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 
ابراهیم همدانی، آخوند مامحسـن تبریزی ، آقا شـیخ ابراهیم سـالیانی 
و... آموخت سـپس در حلقه شـاگران حضرات آیات عظام شـیخ الشـریعه 
اصفهانی ، میرزا محمدحسـین نائینی و...در آمد و به مقام شـامخ اجتهاد 
در علـوم اسـامی نایـل گشـت و از مدرسـان پرآوازه نجف اشـرف شـد.در 
پی درخواسـت علما و طاب حوزه علمیه خراسـان در جوار مرقد مطهر  
ثامـن الحجـج حضرت علـی بن موسـی الرضـا )ع( اقامت گزید و بسـاط 
تدریـس وتحقیـق و تعلیم و تربیت گسـترد و در شـمار مراجع عالیقدر 

جهان تشـیع درآمد.
سـرانجام آن عالم ربانی و مرجع عالیقدر  بیسـت و نهم رجب المرجب 
سـال ۱۳۹5ق.  هفدهـم مـرداد ۱۳54 ش. 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 السـام به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  العظمی

سید محمد هادی حسینی میالنی
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رشید  سردار  درخشان 
علي  شهید  اسام 
توانای  قلم  به  تجائي« 
شاعر و نویسنده  گرانقدر، 
جال محمدی و توسط 
و  شهداء  کنگره  »ستاد 
سرداران شهید آذربایجان 
 ۱۳74 سال  در  شرقي« 
 ۱75 در  و  گرفته  فیپا 

صفحه روانه بازار نشر شد. این اثر در سال ۱۳۸4 با۳000 شمارگان و 
در قطع رقعي براي دومین بار تجدید چاپ گردید. 

ستارگان بدر، ستارگانی هستند که مدت زمانی کوتاه، از آسمان 
کنده شده و پای در زمین نهاده بودند تا روشنی بخش خاکیان 
شوند و چراغ راهی، برای سفر به آسمان. تاش شان بر این بود 
تا معبری باز کنند هموار، برای هم  قطارها و هم  فکران  شان تا 
با خیالی راحت و آسوده یکی بعد از دیگری خوان  های تعالی را 
طی کنند و به ذات وجودی خود دست یابند و در نهایت به آن 

ذات ابدی برسند.
شهیدان دفاع مقدس همچون ستارگان بدر مي مانند که این 
چنین حماسه سرایي نمودند. یکي از این ستارگان بی شمار بدر، 
شهید علي تجائي از رزمندگان جنگ تحمیلی بود. ایشان مردی 

بود که هرگز دوست نداشت زمینی باقی بماند. 
شهید تجائي، در سال ۱۳۳۸ در تبریز به دنیا آمد. نوجوانی اش 
با نهضت امامش گره خورد و در بیست سالگی به سبزپوشان سپاه 
پیوست. در کوه های کردستان برای دفاع از ایران اسامی حضور 
داشت و در افغانستان درخشید. مهم ترین کار ایشان در افغانستان، 
تاسیس »مرکز آموزش فرماندهی« برای 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 علمی شان نیز باال بود، زیر نظر 

تجائی آموزش می دیدند.
شهید تجائي بعد از بازگشت از افغانستان راهی سوسنگرد 
شد تا هر چه زودتر بهشت را برای خود بخرد. وی هنگامی که 
بر  پاسداران می گذشتند،  پیکر بي جان  بر  تانک های متجاوز 

یارانش نهیب می زد: »بیایید امشب بهشت را بخریم« !
بیت المقدس،  فتح المبین،  حماسه های  سردار  سرانجام،   
رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر 2، خیبر و ... 25 اسفندماه ۱۳62 
در شرق دجله و حین عملیات بدر معبری جاودان برای خود باز 

کرد تا دوباره به آسمان بازگردد و ستاره ای شود گمنام.
 ستاره ی بدر عنوان کتابی است که حماسه های ماندگار علی 
تجائی در قالب سرگذشت نامه وصف مي نماید. نویسنده  این اثر 
سعی کرده است با روایتی ادبی، زوایای آشکار و پنهان زندگی سردار 
شهید علی تجائی را به تصویر بکشد. در این مجموعه رویدادهای 
جنگ و فعالیت های این رزمنده در طول عملیات جنگی با زبانی 
ساده و با نثری داستانی، بیان شده است. کتاب مصّور است و 
نگارنده در آن رویدادهای زندگی این شهید را براساس خاطرات 
مستند از وی، خانواده، هم رزمان و یارانش بیان نموده است. این 
مجموعه با هدف حفظ ارزش های دفاع مقدس و زنده  داشت یاد و 

خاطره شهداء تدوین شده است«. 
 در اشاره به بخشی از تاش شهید تجائی و یارانش برای 

آزادسازی سوسنگرد، در این اثر چنین آمده است:
 »ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه بود و بیست و ششمین 
روز از آبان ۱۳5۹. دیگر رمقی در بدن نداشتیم. مهمات بطور 
قطعی تمام شده بود. آن چنان خسته بودیم که نمی توانستیم 
سرپا بایستیم. شهر هم زیر آتش بود. این سومین یا چهارمین 
باری بود که آتش می ریختند و معلوم بود که پس از ریختن 
آتش، دوباره وارد شهر خواهند شد. چنان چه این بار می آمدند، 
دیگر نمی توانستیم مقاومت کنیم، زیرا مهمات و نیرویی برای 
مقابله نداشتیم. سوسنگرد مانده بود و سی نفر رزمنده  خسته 
و جراحت دیده ... در این حین، خبر دادند که نیروهای کمکی، 
نزدیکی شهر هستند.... این لحظه گفتنی نیست، از خوشحالی 
بود. شروع  را دود و آتش گرفته  همه دعا می کردند... آسمان 
به پاکسازی شهر نمودیم و نیروهای پراکنده  بعثی را کشته 
یا دستگیر کردیم... ساعت ۱2/۳0، حلقه  محاصره  سوسنگرد 
شکسته شد... دشمن با به جا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر 
و از دست دادن ده  ها تانک و خودرو عقب نشینی می کرد ... در 
این روز تجائی از قسمت پا تیر خورده بود، اما حرف او این بود: 
»اگر در این لحظه، این تیر به جمجمه ام هم می خورد، ناراحت 
نبودم چون با خیال راحت شهید می شدم، زیرا دیگر سوسنگرد 

آزاد شد... «.
در پایان مولف جهت تکمیل محتوي اثر،  تصاویري از شهید 
علي تجائي گردآوري نموده و در صفحات انتهائي اثر آورده است.

موسوي شفیقه 
معريف کتاب

ستاره بدر: پرتوي از حماسه هاي درخشان 
سردار رشید اسالم شهید علي تجالئي


