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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

اعالم شرایط ایران برای احیای برجام

 19شهریور سالروز وفات
آیت اهلل سیدمحمود طالقانی
عالمـان دیـن ،جاودانه روزگارند و خورشـید وجودشـان را هرگز
افولی نیسـت .به تعبیر جب ران خلیل جب ران ،شـاعر و نویسـنده
بـزرگ عـرب« ،فـروغ سـتارگانی کـه هزاران سـال پیـش خاموش
گردیدند،هنـوز بـه ما می رسـد .مردان بزرگی نیز که صدها سـال
پیـش مـرده انـد ،ولی هنوز مـا را با پ رتوهای منـش واالی خویش
روشـنایی می بخشـند ،همین گونـه اند».
آیـت اهلل طالقانـی ،یکـی از ایـن بزرگانـی اسـت کـه همچنان
شـعاع وجـودش بـر جامعه ما پ رتوافکن و نسـیم اندیشـه هایش،
روح بخـش و گـره گشاسـت .توجه به شـخصیت آن اندیشـمند
وارسـته ،از دو نظـر درخـور توجه اسـت :نخسـت آنکـه او از پیش
آهنـگان نهضـت اصلاح دینـی و از پیـش گامـان روشـن فکری
معنـوی بـود و دوم اینکـه او از زمینـه سـازان و پیشـوایان انقالب
اسلامی ایـران شـمرده مـی شـد و از این رهگـذر ،حـق بزرگی بر
جامعـه اسلامی ایـران دارد .در ایـن مقاله بر آنیم به گوشـه ای از
خدمـت های فـراوان آن عزیز اشـاره کنیم و بدین گونـه ،نام و یاد
مانـای او را گ رامـی بداریم.
پیشینهخانوادگی
سـید محمـود طالقانـی در خانـه ای بالید که از بـوی خوش
دانـش و زهـد و تقـوا عطرآگیـن بـوده اسـت« .پـدرش ،آیـت اهلل
سی دابوالحسـن طالقانـی ،نـه تنها دین پـژوه ،که سیاسـت پرداز
هـم بـود ،اما از راه دین و سیاسـت نان نمی خـورد ،بلکه از ط ریق
سـاعت سـازی تأمین معاش می کرد .در زهد و قناعت او همین
بـس کـه هرگاه معاش روز را به دسـت می آورد ،از کار دسـت می
کشـید و می گفـت :خداوند روزی فـردا را فردا خواهـد داد».
یکـی از علمـا ضمـن نقـل خاطـره ای از پـدر آیـت اهلل
طالقانـی مـی گویـد« :آقـا سیدابوالحسـن طالقانـی مقید بود
کـه از وجوهات شـرعیه ب رای مصارف شـخصی اسـتفاده نکند.
وی کـه در شـمار علمای برجسـته ته ران محسـوب می شـد،
از راه سـاعت سـازی امـرار معاش می کرد .شـاید تعجب کنید
کـه در یـک طـرف اتاقـش ،مشـتی کتـاب درسـی و علمـی،
مثـل عـروة الوثقـی قـرار داشـت کـه در هنـگام پاسـخ گویی
بـه م راجعـات مذهبـی مردم مـورد اسـتفاده ق رار مـی داد و در

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :شـرط الزم بـرای احیای
برجـام ،بسـته شـدن پروندههـای ادعایـی آژانـس اسـت.
حضرت حجتاالسلام والمسلمین سید محمدعلی
آلهاشـم در خطب ههـای عبـادی و سیاسـی جمعـه
تبریـز کـه بـا حضـور بـا شـکوه نمازگـزاران در مصلای
اعظـم امام خمینـی(ره) برگزار شـد ،با بیـان اینکه ای ران
بارهـا متذکـر شـده اسـت کـه شـرط الزم بـرای احیای
برجـام ،بسـته شـدن پروندههـای ادعایی آژانس اسـت،
اظهـار کردنـد :همچنیـن ایـران تاکیـد کرده اسـت که
ب رای شـروع برجـام باید زمینه تضمیـن منافع اقتصادی
ایـران را بدهد.
امـام جمعه تبریز ادامه دادند :گویـا آمریکا تالش دارد
تـا با پیش کشـیدن پروندههای ادعایـی و دخیل کردن
ادعاهـای صهیونیسـتها بـار هزینـه و تعهـدات خـود را
کـم کند.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با تشـکر از
عملکـرد دقیـق و حرفـه ای تیم مذاکـرهکننده گفتند:
تیـم مذاکـره کننـده جدیـد بـا اعتمـاد بـه نفـس جلو
رفتنـد و از شـخص دکتـر باقـری بـه خاطـر عملکـرد
صحی حشـان تشـکر م یکنـم.
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد :البتـه تیـم قبلـی
مذاکـره بـر اسـاس رویکـرد اقدامـات الزم را انجـام داده
اسـت ولـی آنچـه از مواضـع مـردم م یتـوان فهمیـد،
رویکـرد و ابتکارات و پیشـنهادات ته ران در ایـن دو دوره
مذاکـره سـبب شـده تـا فریـاد تـرس و وحشـت آنها به

آسـمان برود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامـه
بـه اهمیت سـفر وزیـر خارجه بـه آفریقا اشـاره کـرده و
گفتنـد :ارسـال بخشـی از محمولـه ف روخته شـده یک
میلیـون دوز واکسـن برکت بـه این کشـور از برکات این
سـفر است.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد :بـا توجه
بـه اتمـام منابـع بسـیاری از مـواد اولیـه ارزشـمند دنیا
امـروز آفریقـا از غنـای باالیـی در تامین مواد اولیـه دارد
و ایـران م یتوانـد بـا تهاتـر کاال وخدمـات تکنولوژیک از
ایـن منابع بهـره ببرد.
خطیب جمعـه تبریز گفتند :آفریقـا ظرفیت ف راوانی
دارد و دولـت سـیزدهم مسـیر تعامـل را بـا این قـاره در
پیـش ق رار گرفته اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـه دیـدار دولـت
سـیزدهم با رهبرمعظم انقالب اشـاره کرده و گفتند :بنا
بـه فرمایـش مقام معظم رهبری ایجاد امیدواری توسـط
دولـت در ایـن یکسـال افزایـش یافته اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد:
ایشـان بـه آفت مهم غفلـت هم تاکید کردنـد که نباید
اتفاقـات ،افـراد و خدمات گذشـته به ف راموشـی سـپرده
شود.
امـام جمعه تبریـز با اشـاره به تاکیـدات مقام معظم
رهبـری بـه جوانگ رایـی ،گفتنـد / :معظـم لـه در بخش
دیگـر از پرهیـز از شـرطی کـردن کشـور به مذاکـرات و
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یزاده را تسـلیت
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان با صدور پیامی ارتحال مرحوم حجت االسلام والمسـلمین آقای حاج 
گفت.
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یزاده امام جمعه
ارتحال عالم ربّانی و سـالک الی اهلل مرحوم حجت االسلام والمسـلمین آقای حاج شـیخ علی حاج 
موقـت تب ریز ،از اسـتادان برجسـته دین و اخالق موجب تأسـف و تأثر فـراوان گردید.
آن شـخصیت پـاک نهـاد علمی با تالشـهای مجاهدانه سـالهای متمـادی در امر تعلیـم و تبیین معـارف اهل بیت
(علیهـم السلام) و شـاگردان بسـیاری ت ربیـت و در سـنگر امامـت جمعه تب ریز بـا پشـتیبانی از آرمان های انقلاب ،نظام
طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
اسلامی و والیـت فقیـه جامعـه دینـی ما را در مسـیر ترویج معارف اسلامی بخصوص تبییـن ارزشهـای واالی فرهنگ
اســتان و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حضــرت حجــت
علـوی و مهـدوی هدایـت و راهنمایی کرد.
االســام و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاشــم و با
یزاده؛ ملجـاء و پناهـگاه دلـدادگان به نظـام و انقالب بویـژه در خطه عالـم پرور که فقدانشـان
حـاج شـیخ علـی حاجـ 
ضایعـهای تلـخ و خسـرانی جبـران ناپذیـر ب رای جامعـه دینی و ایمانی اسـت.
هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس
یزاده را به محضـر رهبر معظم
اینجانـب درگذشـت مرحـوم حجت االسلام والمسـلمین آقای حاج شـیخ علی حاجـ 
کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای
انقالب اسلامی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) ،حوزه های علمیه،م راجع عظام تقلید ،طالب
ً
و روحانیـون س راسـر کشـور ،مـردم آذربایجان خصوصا اهالی شـهر شـهدای مح راب ،تب ریز قهرمـان ،باالخص بـه فرزندان و
مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی نش ـریه
بازماندگان گ رامی و ارادتمندان ایشـان تسـلیت عرض نموده و ب رای روح بلند آن فقید سـعید رحمت واسـعه الهی و حشر با
در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت
اولیـاءاهلل و ائمـه معصومیـن و ب رای بازماندگان صبـر و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسـئلت می نمایم.
خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد گرفــت.
سید محمدعلی آل هاشم
				
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
هفته نامه عبادی ،سیاسی 				
و امام جمعه تبریز
				

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

آدینه تب ریز

 20شهریور سالروز شهادت
آیت اهلل سید اسداهلل مدنی
شـهید راه فضیلـت ،آیـت اهلل سـید اسـداهلل مدنـی ،در شـمار
عالمانـی اسـت کـه از عمـر شـریف خـود در راه احیـای معـارف
اسلامی و نشـر فرهنـگ اهـل بیت علیهم السلام بهره بـرد و در
سـنگرهای گوناگـون ،بـه سـتیز با جهـل و تباهی و سـتم پرداخت.
وی از جوانـی قـدم در راه مبـارزه بـا طاغـوت نهـاد و در ایـن راه،
دسـتگیری هـا و تبعیدهای مـداوم را به جان خ رید .در سـال های
دوری از وطـن و زندگـی در نجـف اشـرف ،جاذبه معنوی او ،روشـن
ضمیـران حقیقـت جـو را همانند پروانه هـای عاشـق ،گرداگردش
جمـع کـرد و آنـان را از محضـر پـر فیضش سـی راب سـاخت .هم
زمـان بـا اوج گیـری قیـام مردمـی در خـرداد  1342و تبعیـد امام
خمینـی رحمـه اهلل به نجف اشـرف ،همـواره مدافع امام بـود و در
کنـار آن رهبـر فرزانـه ،در پاسـداری از اسلام کوشـید .وی پـس از
انقلاب نیـز در کنـار امـام و یـاران گـران قـدرش ،در حفـظ آرمان
هـای نظـام اسلامی و دفـع توطئه های دشـمنان نظام ،عاشـقانه
تلاش می کرد .شـهید مدنـی ،در طول زندگی پ رثمـرش ،خدمات
ارزنـده ای بـه اسلام و ملـت ایـران در نقـاط مختلف کشـورمان به
یادگار گذاشـت و سـرانجام به دسـت منافقـان کـوردل ،در مح راب
نمـاز جمعه به شـهادت رسـید.
ت ولدوتحصیالت
آیت ّ
الل سـید اسـداهلل مدنـی دهخوارقانـی ،در سـال  ،1293در
روسـتای آذرشـهر یـا دهخوارقـان ،از توابع تب ریز پا بـه عرصه وجود
نهـاد .در چهـار سـالگی مـادر و در شـانزده سـالگی پدر خـود را از
دسـت داد و دوران کودکـی را بـا رنـج و سـختی به پایان رسـانید.
سی داسـداهلل در اوایـل جوانـی ،بـه سـلک طالبان علـم و کمال
راه یافـت و دروس ابتدایـی را در حـوزه علمیـه یزد فـرا گرفت .قلب
لب ریز از عشـق و شـعف به معارف اسلامی ،او را واداشـت که سـال
هـا در کنـار بـارگاه فاطمه معصومه علیهاالسلام ؛ ماندگار شـود و
از محضـر بـزرگان دانـش فقـه و اصول بهـره مند گـردد .وی مدتی
در محضـر اسـتادانی چـون آیـت اهلل حجـت کوه کمـری ،آیت اهلل
سـیدمحمدتقی خوانسـاری و چهار سـال در محضر امام خمینی
رحمـه اهلل حضـور یافـت و از درس هـای فلسـفه ،عرفـان و اخالق
ایشـان بهـره فـراوان بـرد و همیـن کالس های درس سـبب شـد
عشـقش به حضرت امـام فزونـی یابد.
پـس از آن ،سـال هـای هجـرت از وطن را در کنار بارگاه قدسـی
امـام علی علیه السلام  ،زانـوی ادب بر زمین نهاد و شـب و روز در
فضـای آکنـده از معنویـت حـوزه علمیه نجـف ،از دانـش و معارف
بزرگانـی چـون آیت اهلل حکیم ،آیت اهلل سی دابوالحسـن اصفهانی و
آیـت اهلل عب دالهادی شـی رازی بهره برد تا سـرانجام به درجه اجتهاد
رسید.
آغازمبارزات
آیت اهلل مدنی افزون بر اسـتعداد خاصی که در زمینه تحصیل
از خـود نشـان مـی داد ،مبـارزی بی امان و سـازش ناپذیر بـود .وی
پـس از چندیـن سـال دوری از وطن ،در سـال  ،1331با کوله باری از
دانش از نجف اشـرف به زادگاه خود بازگشـت .او که از جوانی همت
خـود را در راه مبـارزه با سـتم و فسـاد قـرار داده بود ،در نخسـتین
برخـورد آشـکار با رژیم طاغوتی ،مـردم را به مقابله با تولید و فروش
محصـوالت کارخانه بزرگ مشـروب سـازی آذرشـهر تشـویق کرد و
خواسـتار برچیده شـدن فوری این کارخانه شـد .وی در سـخن رانی،
بـا تهدید مـزدوران رژیم پهلوی گفـت که پانزده روز مهلـت دارند تا
کارخانـه مشـروب سـازی را از آذرشـهر بردارند .در غیر ایـن صورت،

ادامه در صفحه 3

جمعه  18شهریور  -1401مصادف با  12صفر المظفر  9- 1444سپتامبر  -2022سال نهم شماره  -409صفحه 2

اعالم شرایط ایران برای احیای برجام
ادامه از صفحه اول

تصمیـم مجامع تاکید داشـتند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـه سـالروز
تشـکیل پدافنـد هوایـی اشـاره کـرده و گفتنـد:
هیـچ پ رندهای بـدون رصد و پایـش پدافند هوایی
یزنـد؛ پدافند هوایـی به عنـوان اولویت اول
پـر نم 
دفـاع رزمی بـا وجود تمـام تحریمها ،یـک انقالب
کرده اسـت.
خطیـب جمعـه تبریز ادامـه دادنـد :پهپادهای
مـا بـه کشـورهای دیگـر حتـی روسـیه صـادر
م یشـود و مـا بـه ایـن نیروهـای مسـلح خـود
افتخـار م یکنیـم.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه
عوامـل پدیـده بـزرگ به نـام اربعیـن اشـاره کرده
و گفتنـد :شـکلگیری درک صحیـح از نهضـت
امـام حسـین(ع) و نوعـی بیـداری اسلامی متاثر
از گسـترش پیـام عاشـورا بین شـیعیان ،مرهون
انقلاب اسلامی ایـران اسـت.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان گفتند:
الگـوی گفتمـان مقاومـت اسلامی عامـل دوم
ایـن پدیـده (اربعین) اسـت .امـروز در سـطح دنیا
مسـلمانان متوجه شـدهاند که ظرفیـت و توانایی
وجـود دارد کـه در صـورت اسـتفاده از آن م یتوان
هـر شـرایط تلخ و ناگـوار را تغییـر داد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا
بیـان اینکه مهدییـاوری و مهدی بـاوری (نهضت
انتظـار) پیوسـت فرهنگـی اربعیـن اباعبـداهلل
حسـین(ع) اسـت ،گفتند :یکـی از اهـداف برپایی
تجمـع اربعیـن بحـث انتظار اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :اربعیـن بـا اینکه
بـه رخ کشـیدن عظمـت و قـدرت اسلام نـاب
محمـدی(ص) و ایجـاد رعـب و وحشـت در دل
دشـمنان داخلـی و خارجـی اسـت ولی هنـوز به
آن هـدف عالـی خـود نرسـیده اسـت.
رئیس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان اب راز
کردنـد :پیـادهروی اربعین حسـینی یـک حرکت
سیاسـی و عبـادی اسـت؛ هـر چنـد برخ یهـا
تلاش دارنـد تـا بخـش سیاسـی را از ایـن پدیده
بگی رنـد و صرفـا آن را از بعـد احساسـی معرفـی
کنند .
خطیـب جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه
معرفـی سـکوالر نامیـدن ایـن حرکـت و خالـی
کـردن از محتـوای انقلاب یکی از اهداف دشـمن
اسـت ،گفتنـد :نقشآفرینـی خـواص جامعـه،
حرکـت علمـا و روحانیـون و هیاتهـا منجـر
م یشـود تـا ایـن م راسـم از هـر گونـه آسـیب در
امـان نگـهداشـته شـود.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان تاکیـد کردنـد:
مداحـان ،علمـا و مسـووالن موکبهـا دقت کنید؛
هـر حرکتی که در م راسـم اربعین ایجاد م یشـود
وحدتآفرین اسـت.
امـام جمعـه تبریـز متذکـر شـدند :اگـر همـه
ملتهای اسلامی با هم باشـند و دلشـان نسبت
بـه هـم صـاف باشـد م یبینیـد کـه در دنیـا چه
اتفاقهایـی م یافتـد.
ایشـان اذعـان داشـتند :ایـن راهپیمایـی چـه
عزتـی بـرای دنیای اسلام رقـم زده اسـت که این
زیـر سـایه وحدت اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
ادامـه دادنـد :احیـای راهپیمایـی و جلـوه کنگره
حسـینی رنـگ و جـان تازه به اسلام و دنیـا داده
اسـت؛ روشـن اسـت کـه اربعیـن یـک صفآرایی
دیپلماتیـک علیـه جریانهـای زر و زور اسـت.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان گفتنـد :امسـال
رهبـران جریـان مقاومـت بـا تـدارک گسـترده
امنیتـی قدرت نمایـی عظیمی را نشـان خواهند
داد.
ایشـان اضافـه کردنـد :م راسـم اربعیـن نشـان
دهنـده جلـوه اسلام نـاب محمـدی(ص) و درهم
تنیدگـی دیـن و سیاسـت اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد :درسـی کـه
اربعیـن بـه ما م یدهـد این اسـت تا یاد شـهادت
در ب رابـر طوفـان تبلیغـات دشـمن زنـده نگـه داریم.
امـام جمعـه تبریـز تصریحکردنـد :آموزههـای
مهـم حسـینی اراده عبـور آگاهانـه از تاریکـی و
صالبـت و شـکیبایی و امیـدواری اسـت.

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

دیداراعضایبسیجاصنافآذربایجانشرقیبهمناسبتروزبسیجاصنافبانمایندهولی
فقیهدراستانوامامجمعهتبریز

دیدار کارکنان اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان
شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

افتتاح واحدهای صنعتی و پروژه های عمرانی شرکت شهرکهای صنعتی
آذربایجان شرقی در یکساله اول دولت سیزدهم و اعطای دفترچه قرارداد اولین
واگذاری زمین صنعتی در فاز توسعه شهر صنعتی شهید سلیمی
با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی

دیدار شهردار  ،اعضای شورای شهر ،مدیران دستگاه های اجرایی و خدمت رسانی
شهرداری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

ایران در حال تبدیل شدن به
«ابرقدرت پهپادی»

مراسمبزرگداشتیادوخاطرهشهدایهشتمشهریورشهیدانرجائیوباهنربا

حضوروسخنرانینمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهتبریزدرسالناجتماعات
مصالیاعظمحضرتامامخمینی(ره)تبریز

نود و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدارمسئوالنجامعهاسالمیدانشجویاندانشگاههایآذربایجانشرقیبانماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه آذربایجان شرقی و

بزرگداشت آیت اهلل ناصری دولت آبادی(ره) با حضور نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه تبریز

میز خدمت اداره کل محیط زیست ،شرکت پخش و پاالیش نفت ،شرکت گاز ومخاب رات استان
در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام( ره) تب ریز

خب رنگارآدینهتب ریز:
فرمانــده منطقــه پدافنــد ه وای ــی
شــمالغرب بــا بیــان اینکــه ایــران
در حــال تبدیــل شــدن بــه «ابرقدرت
پهپــادی» اســت ،گفــت :ایــران در
حــال تبدیــل شــدن بــه «ابرقــدرت
پهپ ــادی» اســت.
امیــر ســرتی پدوم عبــاس
عظیم ــی ،فرمانــده منطقــه پدافند
ه وایــی شــمالغرب در ســخن رانی
پی ــش از خطب ــه نمــاز عب ــادی و سیاس ــی جمعــه تب ریــز مأموریــت ایــن
نی ــرو در پی ــش از انقــاب را محــدود بــه حفاظــت از فرودگاههــا و آش ــیانه
جنگندههــا دانســته و اظهــار داشــت :پدافنــد ه وایــی در دوران جنــگ
تحمیل ــی بــا توجــه بــه موشــک بــاران شــهرها و م راکــز و نقــاط حیات ــی
کشــور ماموریــت یافــت تــا ســامانههای ضــد ه وای ــی خــود را پی رامــون
مناطــق حســاس مســتقر و امنیــت ه وایــی مناطــق و م راکــزی چــون
اســکلهها و پاالیشــگاهها را تامیــن کنــد.
وی اضافــه کــرد :بــا تمــام محدودیــت ســاحها و ادوات بــه واســطه
تح ریمهــا ،بــه فرمایــش رهب ــری بــا رشــادت و ایثــار و جانفشــانی کاری معجزه
آســا کردنــد و حت ــی یــک روز فرودگاههــای کشــور بس ــته و بــه علــت ناامن ــی
ه وای ــی یــک پ ــرواز مهــم نی ــز لغــو نشــد.
عظیم ــی بــا بیان اینکــه با ش ــروع جنگ تحمیلی کــه مناطق حس ــاس از
جملــه پاالیشــگاهها ،جزای ــر نفتی ،ســدها ،پلهــا مــورد حمــات ناجوانمردانه
ق ـرار م یگرفــت؛ در ایــن زمــان پدافنــد ه وای ــی ماموریــت یافت تا ســامانههای
خــود را گس ــترش داده و امنی ــت ه وای ــی کشــور را بر عهــده گیرد.
فرمانــده منطقــه پدافنــد ه وای ــی شــمالغرب ادامــه داد :بــا آغــاز جنــگ
تحمیل ــی ،ماموریــت پدافنــد ه وایی گس ــتردهتر شــد و س ـربازان این مجموعه
نی ــز بــا تــاش و جهــاد خــود توانس ــتند تــا رو ســفید شـوند.
وی تص ریــح ک ــرد :پدافنــد ه وای ــی در طــول دوران دفــاع مقــدس بــا انجــام
بی ــش از  ۴۸ه ـزار عملی ــات کشــف و دو میلی ــون هدایــت پ ــروازی و تامی ــن
امنی ــت آنهــا ،ســاقط ک ــردن  ۶۸۰فروند عملی ــات تهاجمی دشــمن به وظیفه
خــود عمــل ک ــرد.
عظیم ــی یــادآور شـد :پدافنــد ه وایی فقــط در عملی ــات والفج ــر  ۸بیش از
 ۷۰فرونــد انـواع پ رنــده مهاجــم دشــمن بعث ــی را ســاقط کرد.
فرمانــده منطقــه پدافنــد ه وای ــی شــمالغرب اب ـراز ک ــرد :بــا توجــه بــه
جنگهــای اخیــر صــورت گرفتــه در منطقــه و تج ربیــات هشــت ســاله
و تهدی ـدات  ۳۶۰درجــه در پی رامــون کشــور و تغیی ــر ماهی ــت تهدیدهــای
ام ــروزی بــا فرمــان تاریخ ــی رهب ــری در دهــم شــه ریور ســال  ۱۳۸۸پدافنــد
ه وای ــی تشــکیل شــد.
وی ادامــه داد :نی ــروی پدافنــد ه وای ــی ب ـرای اج ـرای ماموریت اج رای کشــور را
بــه  ۹منطقــه تقس ــیم ک ــرد کــه شــمالغرب یک ــی از مناطــق  ۹گانه اســت؛
منطقــه شــمالغرب در حــال حاض ــر از آســمان پــاک پنــج اســتان کشــور
از جملــه آذربایجانش ــرقی ،آذربایجانغ رب ــی ،اردبی ــل و بخش ــی از کثی ــری از
اســتان زنجــان و کردســتان را حفــظ م یکنــد.
عظیم ــی تاکی ــد ک ــرد :اهمی ــت پدافنــد ه وای ــی از زمان تشــکیل بــه قدری
زیــاد اســت کــه مقــام معظــم رهب ــری بی ــش از  ۶۰۰دفعه بــه اهمی ــت پدافند
ه وای ــی ســفارش کردهانــد و اولویــت اول در رزمهــای آت ــی برشــمردهاند.
فرمانــده منطقــه پدافنــد ه وایــی شــمالغرب اذعــان داشــت :ســاعتی
نیس ــت کــه فعالی ــت اســتکبار جهان ــی و م ریدانــش مغفــول باشــد و اقـدام
تاکتیک ــی متناســب را دریافــت نکننــد.
عظیم ــی تص ریــح ک ــرد :بــه لطــف خداونــد و تــاش جوانــان ایــن م ــرز
و بــوم ،ام ــروز کل آســمان کشــور تحــت پوشــش رادارهــای تمــام ســاخت
و بوم ــی ق ـرار دارد.
وی بی ــان داشـت :قب ــل از پی ــروزی انقــاب حداکث ــر ب ــرد رادارهای گس ــترش
یافتــه بی ــش از  ۳۰۰کیلومت ــر نب ــود االن ب ــرد رادارهــای پدافنــد ه وایی به بیش
از ســه هـزار کیلومتر رس ــیده اســت.
فرمانــده منطقــه پدافنــد ه وایی شــمالغرب اب ـراز ک ــرد :نی ــروی پدافند یک
نی ــروی جـوان و نوپاســت کــه در مــدت کــم توانس ــته قابلیت و ظرفی ــت خود
را نشــان دهد.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

وظائف زن و مرد (پرهیز از سوء ظن)

 20شهریور سالروز
شهادت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی
ادامه از صفحه اول

قسمت چهاردهم

حجت االسالم جلیل جلیلی

نقاشی آیلین سلیمانی دانش آموز پایه دوم
مدرسه شهید منتظری شهرستان هشترود

 19شهریور سالروز وفات

آیت اهلل سیدمحمود طالقانی

ادامه از صفحه اول

سـوی دیگـر ،تعـدادی انبـر و چنـد پیاله محتـوی پیـچ و لوازم
سـاعت سـازی .در گوشـه ای از ایـن خانـه ،پسـتویی بـود کـه
همـواره پـول ف راوانـی در آن یافـت مـی شـد ،پولی که مـردم از
بابـت خمـس و زکات مـی پرداختنـد ،امـا وی هرگـز از این پول
هـا اسـتفاده نمی کـرد و دیگر اعضـای خانواده نیز بدان دسـت
دراز نمـی کردنـد .آیـت اهلل بـه خانـواده اش گفتـه بـود که این
پـول هـا امانـت اسـت و حـق فقیـران .قوت آنـان ،نـان و پنیر و
نـان و ماسـت بود ».بی سـبب نبود کـه امام راحـل رحمه اهلل از
او بـا تعبیـر «در رأس پرهیـزکاران» یاد کرده اسـت.
عطشناکعلم
یکـی از ع وامـل عـزت مندی و نفـوذ آیت اهلل طالقانـی در قلب
دیگـران ،دانـش ف راوان ایشـان بـود« .وی در محضـر بزرگانی چون:
آیت اهلل شـیخ عب دالک ریم حائری ،آیت اهلل سـیدمحمد حجت کوه
کمـری ،آیـت اهلل محمدتقی خوانسـاری ،آیت اهلل سی دابوالحسـن
اصفهانی ،آیت اهلل شـیخ محمدحسـین غروی کمپانـی و آیت اهلل
آقاضیـاء ع راقـی علـم آموخت» و روح تشـنه خـود را از جـام دانش
این بـزرگان سـی راب کرد.
آیـت اهلل طالقانـی بـا الهـام از ایـن آمـوزه هـای وحیانی،
همـواره در متـن جامعـه و در میـان مـردم حضـور داشـت
و ایـن شـیوه پسـندیده را تـا آخـر عمـر رهـا نکـرد .او بـر
ایـن بـاور بـود کـه« :در زندگـی فـردی و گوشـه گیـری،
نـه راه سـلوک بـه سـوی خـدا بـاز مـی شـود و نـه اخلاق،
مفهـوم درسـتی دارد؛ زیـرا ایـن گونه بـه خودگرایی ،سـلوک
بـه سـوی خـود اسـت ،نـه بـه سـوی خـدا ».وی همچنیـن
مـی گفـت« :آن مسـلمانی کـه خیـال مـی کند نمـازش را
خوانـده و روزه اش را گرفتـه و دعایش را خوانـده و تکلیفش
سـاقط شـده و منظـور ،همیـن بـوده ،دیـن را نفهمیـده
اسـت .چنـان سـرهایمان را پاییـن انداختـه ایـم و شـانه از
زیـر بـار مسـئولیت هـا خالی کرده ایـم که فقـط دین را در
چنـد جملـه طهـارت ،نمـاز و روزه خالصـه کرده ایـم و بس.
در صورتـی کـه مسـلمانی و دیـن داشـتن؛ یعنـی تعییـن
سرنوشـت ،اسـتقرار محیـط امـن ،دخالـت در امـور زندگـی،
دخالـت در اقتصـاد و دخالـت در بیـت المـال مملکـت».
طالقانی و خطر کردن
دسـت یابـی بـه بزرگـی و واالیـی جـز سـختی دیـدن و خطر
پذیرفتـن میسـر نمی شـود.
به گفته اسدی:
بزرگی یکی گوهر پر بهاست
ورا جای در کام ن َر اژدهاست
در کلیلـه و دمنـه نیـز آمـده اسـت« :هـر کـه از خطـر
بپرهیـزد ،خطیـر نگـردد ».همچنین تاریخ گواه این مدعاسـت
کـه بزرگـی در خطـر کردن اسـت .بـزرگان تاریخ همـواره خطر
کـرده انـد و کمتر کسـی را می تـوان یافت که بدون سـختی،
مـرارت ،دشـواری و خطر کردن ،به بزرگی رسـیده باشـد .همان
گونـه کـه مرواریـد ،از دل دریـای پرتالطـم و از میـان امـواج
تـرس آور بـه دسـت مـی آیـد ،بزرگـی را نیـز بایـد از دریـای
حـوادث روزگار و تالطـم اجتمـاع ف راچنـگ آورد« .طالقانـی،
یکـی از چنـان مـردان روزگار بـود .بزرگ بـود ،نه بزرگ شـده و
نـه به حسـب تصـادف بزرگ شـده .با خطـر کردن و دسـت از
آسـایش شسـتن ،بـزرگ و قهرمان شـده بـود .زندگـی پر تب و
تـاب و حادثـه خیـزی داشـت و همـواره درگیـر و در کام خطر
بـود .هیـچ گاه بـه دشـمن پشـت نکـرد .در مقابـل زورمنـدان
زانـو نـزد .در ب رابـر تاج ها سـر فرو نیـاورد .کنج عافیـت نگزید
و سـکوت و تغافـل ننمـود .هنگامـی کـه از تبعیـد برگشـته
بـود و از وی خواسـتند قـدری سـکوت و کنـاره گیـری کنـد،
گفـت :انسـان می توانـد در زندگـی ،خیلی از چیزهـا را نبیند
یـا نشـنود ،امـا نمـی توانـد نفهمـد .گناه مـا این اسـت که از
آنچـه مـی فهمیم ،نمـی توانیم لب فـرو بندیم .شـاید دیگ ران
از مقـام و موقعیتشـان بترسـند ،مـن کـه جـز این عبـا و عصا
چیـزی نـدارم ،از چه بترسـم».
منبع:
ابـوذر انقالب (سـیری در زندگـی و مبارزات آیـت اهلل طالقانی) -
سـعیده محتشـمی پور  -مرکز اسـناد انقالب اسالمی  -سـال 1390

كالمي ،اب راز عالئق و احساســات نســبت به همديگر ،ديگر
ســخن در رابطــه با وظایف متقابل همســران اســت،از
خواهي ،احساس جنســي ،عكس العمل در ب رابر مشكالت و
جمله آداب و اخالقیاتی که زن و شــوهر در خانواده موظف
استرسهاي بيروني و  ....با همديگر تفاوت دارند.
به م راعات آن هســتند ،حســن ظن نسبت به همسر است،
 .3عدم شــناخت همســر خود :گاهي اوقات همسر ما با
اعتماد طرفيني ،ســرمايه بزرگي ب راي زندگي مشترك است.
همســر ديگ ران تفــاوت دارد ،بايد ويژگي هــا و تفاوت هاي
در مقابــل ،بدگماني آثار منفي زيــادي در زندگي بر جا مي
محيطي و متأثر از آداب و رسوم همسر خود مخصوصاً تفاوت
گذارد .شــخص بدگمان داراي روحية منفي بافي و بيمارگونه
هاي شخصي و شــخصيتي را شــناخت ،عدم شناخت اين
است .او از ســامت روحي و تعادل رواني برخوردار نبوده ،به
ظن گردد.
سوء
باعث
است
ممكن

،
ويژگيها
رفتار و گفتار ديگ ران با ديدة بدبيني مي نگرد .انساني كه بر
ّ
 .4دخالــت ديگــران در
اثر روحيه بدبيني ،به همسر
زندگــي :در بعضــي اوقات
خود اعتماد و اطمينان ندارد،
قضاوت و داوري كردن قبل از
نزديكان زن و مــرد به قصد
از آرامــش و صفــاي زندگي
خانوادگــي محــروم خواهد تحقيق و تفكر در مورد پديده و قبل خيرخواهــي ،مطالبي را به
اينها القاء مي كنند كه باعث
بود .چنين فــردي در روابط
موجب
همسر
با
صميمانه
گفتگوي
از
ظن آنها
اجتماعي نيــز موفق نخواهد
اختالف و يا ســوء ّ
نسبت به همديگر مي شود.
شــد چــرا كــه در نتيجــة
بدگماني مي شود
 .5وسوســة فكري :گاهي
بدگماني به ديگ ران ،دوستان
شيطان بر ق ّوة خيال انسان
خــود را از دســت داده ،تنها
مســلّط مي شــود در نتيجه افكار باطــل و بيهوده اي بر او
خواهد ماند .علي(علی هالسالم) مي فرمايد «:بد گمانی بر دل
حكم فرما مي شود ،در نتيجه شخص هر چيزي را با عينك
هر کس چیره شــود ،بین او و دوستش دیگر صلح و صفایی
بدبيني مي بيند.
باقی نم یگذارد».
.6بيماري رواني :سوء ظن مي تواند به علت بيماري رواني
بــا مرور آموزه های وحیانی این نتیجه به دســت می آید
باشد که دراين صورت بايد به روانپزشک م راجعه کرد.
کــه بدگمانی ،یکی از بیماری های خط رناک اخالقی اســت،
تأثیر سوءظن و بدبینی در خانواده
کســی که غبار بدگمانــی ،آیینه دلش را پوشــانده ،دیگ ران
زیان ها و آثار ســوءظن در محیط خانواده ،بســیار وسیع
را در آن زیبــا نم یبینــد و از درک واقعی تها ،ناتوان خواهد
و جب ران ناپذیر اســت .برخی از پی آمدهای ناگوار ســوءظن
ماند .اســام ،پیروان خود را از این صفت زشت بر حذر داشته
و بدبینــی در محیط خانه
اســت .قرآن کریم در این باره
م یفرمایــد :ای کســانی که سوءظن ،موجب عدم درک صحیح عبارتند از:
 .1از بیــن بــردن حس
ایمان آوردهاید! از بســیاری از
ایجاد
و
یکدیگر
از
خانواده
افراد
همــکاری و نبــود اتحــاد و
گمان ها بپرهیزید؛ زی را برخی
حس انزجار و درماندگی می شود پیوستگی دل ها میان اف راد
از گمان ها ،گناه است.
خانواده.
همچنیــن در جای دیگر
 .2ســوءظن ،عاملی است برای کنجکاوی بیش از حد
م یفرماید :چیزی را که به آن علم نداری (از روی ظن و گمان)
دو طرف در کارهای یکدیگر کــه موجب ایجاد اضطراب
ترتیب اثر مده که گوش و چشــم و دل ،همگی باز خواست
های شــدید روحی ،تضعیف روحیه و تشــنجات فکری و
م یشوند.
ناتوانــی در عملکــرد صحیح در برابر افکار اشــتباه می
پیامبر اکــرم (صل یاهللعلی هوآله)م یفرماید :همانا خداوند،
شود.
تجــاوز به خون ،مال را ح رام شــمرده و گمــان بد بردن به
 .3ســوءظن ،موجب عــدم درک صحیح افــراد خانواده از
مســلمان را اجازه نم یدهد .علی (علی هالســام)م یفرماید:
یکدیگر و ایجاد حس انزجار و درماندگی می شود.
بدگمانی را نســبت به یکدیگر ،دور بریزید؛ زی را خداوند بزرگ،
 .4بدبینی ریشــه بیشتر دشمنی ها و نزاع های خانوادگی،
از آن نهــی فرموده اســت .حضرتش در جــای دیگر فرمود:
عدم امنیت فرزندان در محیط خانه و روی آوردن آنها به پناهگاه
بدگمانی به کســی که خیانت نم یکند ،از دنائت و پســتی
های نامطمئن و از هم پاشیدن کانون گرم خانواده هاست.
مرتبه است.
 .5ســوءظن ،راهی اســت ب رای نفوذ و دخالت اف راد فاسق
ظن در خانواده
منشأ و خاستگاه سوء ّ
و فرصت طلــب که با اخبار دروغین ،باغ سرســبز زندگی را
 .1قضاوت عجوالنه :قضاوت و داوري كردن قبل از تحقيق
به آتش می کشــند و جز خاکســتر اندوه ،چیزی باقی نمی
و تفكر در مورد پديده و قبل از گفتگوي صميمانه با همســر
گذارند.
موجب بدگماني مي شود.
قرآن کریم دستور می دهد«:اگر شخص فاسق خبری آورد،
 .2عدم شــناخت دنياي زنان و مردان :هر گونه رفتار زنانه
درباره آن جســت و جو کنید .نکند بــا نادانی به جمعیتی
از مرد و بالعكس موجب تنفّر و بدگماني همســر مي شود.
حمله کنید ،سپس پشیمان شوید»( .حج رات)6 :
مردان و زنان در ويژگيهاي شخصي ،شناختي از قبيل قدرت

مردم بسـاط آن را برخواهند چید و هر کس در این راه کشـته شـود،
شـهید اسـت .در آن سـال های سـیاه کـه هیچ ف ریـادی بلند نمی
شـد و هیچ ندایی ب رای دفاع از اسلام و مسـلمانان ب رنمی خواسـت،
این تهدیدها و سـخن رانی ها ،از کسـی جز مدنی سـاخته نبود.
تبعیدگاههایشهیدمدنی
شـهید مح راب ،آیت اهلل مدنی هرگز لحظه ای نیاسـود .اینک نه
تنهـا تب ریـز و آذربایجان که دیگر شـهرهای کشـورمان نیز خاط رات
شـی رینی از او دارنـد .همـدان و خـرم آباد ،یاد تبعیـدی غ ریبی را که
بـذر مبـارزه در دل هـای مـردم می افشـاند ،بـه یـادگار دارند .نقش
محبـت هـا و مردانگی های او را نورآباد َم َم سـنی در اسـتان فارس و
بندرکنگان جاودانه سـاخته اند و مردم مهاباد ،اعم از شـیعه و سـنی
مهـرش را در دل دارنـد؛ چـرا که او بزرگ منادی وحدت در سـال های
رواج تفرقـه و نفاق در آن شـهرها بود.
هم گام با امام خمینی رحمه اهلل
پـس از قیـام پانـزده خـرداد  1342و تبعید امـام خمینی رحمه
اهلل به ع راق ،شـهید مدنی ،از کسـانی بود که در سـخت ت رین روزها
در کنـار ایشـان بـود .او چـه در نجـف و چـه در روزهایـی کـه ب رای
تبلیـغ بـه ای ران سـفر می کـرد ،از امام سـخن می گفت و رسـالت
و وظایـف مؤمنـان را در ب رابـر رژیم گوشـزد می کـرد .از ایـن رو ،بارها
تحـت تعقیـب ق رار گرفت .از سـال  1341که اخبار م ربوط به شـروع
نهضـت اسلامی در ایـران بـه رهبـری امام خمینـی رحمـه اهلل به
نجف رسـیده بود ،شـهید مدنی ،حرکت گسـترده ای را در حمایت
و پشـتیبانی امـام در نجـف ت رتیـب داد .از جملـه ایـن حرکـت ها،
تعطیـل کـردن کالس های درس ،ب رپایی سـخن رانی و جلسـه های
متعـدد در مسـاجد و ب رپایی راه پیمایی عظیـم مردمی به طرفداری
از مبـارزات امـام خمینـی رحمه اهلل بـود .این کارها ،در انتشـار خبر
نهضت اسلامی در ایـران و مطرح سـاختن آن در اذهان مردم جهان
بسـیار مؤثـر واقـع شـد .با تبعیـد امام خمینـی قدس سـرهم به
نجـف اشـرف ،شـهید مدنـی ،در تبییـن مقـام علمـی و تبلیـغ
موقعیـت سیاسـی امـام کوشـید .با آنکـه حکومت هـای طاغوتی
ایـران و عـراق بـا توطئه ب رنامـه ریزی شـده در مخدوش جلـوه دادن
شـخصیت علمی و اخالقی امام خمینی رحمه اهلل می کوشـی دند،
شـهید مدنی با شـرکت در جلسـه های درس امام و نماز جماعت
ایشـان ،توجـه طالب و مـردم را به ایشـان معطوف می داشـت .او به
انـدازه ای ب رای شـخصیت سیاسـی و علمی امـام ارزش قائل بود که
وقتی عده ای از شـهید مدنی به علت شـخصیت باالی علمی اش
رسـاله علمیه می خواهنـد ،مخالفت می کند و مـی گوید« :وقتی
مرجعـی همچون آیت اهلل العظمی امام خمینی وجـود دارد ،ما باید
همه مـر ّوج چنین مرجعی باشـیم».
درسنگرجبهه
پـس از به ثمر رسـیدن پقیام خونین ملت ای ران بـه رهبری امام
خمینـی رحمـه اهلل  ،شـهید مدنی ،فصـل دیگـری از فعالیت های
خود را ب رای پاسـداری از انقالب شـکوهمند اسلامی آغـاز کرد .پس
از آغـاز جنگ تحمیلـی ،او با روشـنگری سـربازان ،در تقویت روحیه
رزمندگان اسلام نقش بسـزایی داشـت .شـهید مدنی با پوشـیدن
لبـاس رزم و شـرکت در جبهـه های نبرد ،حضور در کنار سـپاهیان
اسلام و شـرکت در مجالس دعـا و نیایش آنان ،مشـوق بزرگی ب رای
رزمندگان به شـمار مـی آمد.
امامجمعهتب ریز
پـس از پیـروزی انقالب اسلامی ،شـهید مدنی به دعـوت مردم
همـدان بـه ایـن شـهر رفـت و مـردم آن دیـار ،او را بـه نمایندگـی
مجلـس خبـرگان انتخاب کردنـد .ایشـان در تدوین قانون اساسـی
در کنار بزرگانی چون آیت اهلل بهشـتی ،آیت اهلل دسـتغیب ،آیت اهلل
صدوقـی و دیگر بزرگان بسـیار می کوشـید .شـهید مدنـی پس از
شـهادت نخسـتین امام جمعه تب ریز ،آیت اهلل قاضی طباطبایی ،به
عنوان نماینده امام و امام جمعه تب ریز منصوب گشـت و در مسـند
امامـت جمعه ،شـب و روز تالش می کرد .او طالیـه دار وحدت مردم
مسـلمان آذربایجان ،بانـی کارهای عم رانی و معلم اخلاق مردم بود
و بـه قـدری آنـان را تحـت تأثیـر تقـوای خویش قـرار داد کـه امت
خداجوی آذربایجان ،ایشـان را اسلام مجسـم می دانسـتند .رشادت
و شـهامت آن بزرگـوار ،بـه قدری مـردم را مجذوب سـیمای ملکوتی
و حیـات بخـش او کـرد که در حـوادث ناگـوار ،همگان با پیـروی از
او و کالم آرامـش بخـش و دل نشـین وی ،توانسـتند توطئـه هـا را
سرکوب کنند.
شهیدمح راب
شـهید مدنـی ،این مبارز آگاه و شـجاع ،مدافـع و حامی رهبری
و سـتاره درخشـان آسـمان روحانیـت ،پـس از ده هـا سـال مبارزه
بـی امـان بـا ظلم طاغوت ،در بیسـتم شـه ریورماه سـال  ،1360در
محـراب نمـاز جمعـه تب ریـز پـس از اقامه نمـاز جمعـه و پیش از
اقامـه نمـاز عص ر ،به دسـت منافقـان کوردل به شـهادت رسـید و
سـر به سـجودی ابدی نهاد .روح بزرگش به ملکوت اعلی پیوسـت
و نفـس مطمئنـه اش ،راضی و مرضی در پیشـگاه خدایش آسـود.
پیکر پاک آن شـهید جاوید پس از تشـییع در شـهرهای تب ریز و
قـم ،در حـرم حضرت معصومه علیهاالسلام آرمید .روحش شـاد و
راهش پررهـرو باد!
منبع:
زندگـی و مبـارزات شـهید آیـت اهلل سـید اسـداهلل مدنـی  -رضا
بسـطامی  ،داود قاسـمپور  -مرکز اسناد انقالب اسلامی  -سال 1385

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
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از فرصت کوتاه خدمت بیشترین استفاده را بکنید

آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی حض ــرت حجــت االســام والمس ــلمین
ســید محمدعلــی آل هاشــم در دیــدار بــا
شــهردار و مدیــران و معاونــان شــهرداری
کالنشــهر تبریــز و نواحــی دهگانــه و اعضــای
شــورای اســامی تبریــز بــا تقدی ــر از اقدامــات
انجــام یافتــه ب رنامــه ق ـرار خدمــت شــهرداری
بــا بی ــان اینکــه خدمــت بــه خلــق در فرهنــگ
ق ــرآن و اهــل بی ــت ارزش ف راوان ــی دارد ،گفتنــد:
پــاداش کار ب ـرای رضایــت خــدا و م ــردم لــذت
جــاودان آخــرت اســت و گــره گشــایی از کار
خلــق اهلل  ۱۰ب راب ــر طــواف خانــه خــدا اج ــر و

ثــواب دارد.
امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه
خدمــت بــه جامعــه باالتریــن خصلــت زیب ــای
انســانی اســت ،ادامــه دادنــد :مــردم فــداکار،
مظلــوم و محــروم جامعــه مــا در راه نظــام و
انقــاب از همــه دارایــی هــای خــود گذشــته
انــد و فرزندانشــان را در ایــن فــدا ک ــرده انــد از
ایــن جهــت همــه مس ــئوالن نظــام و نهادهــای
خدمتگــذار وظیفــه دارنــد از هی ــچ خدمت ــی به
ایــن م ــردم دریــغ نکننــد.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمی ــه اســتان
متذک ــر شــدند :مدی ران ــی کــه فرصــت خدمــت
ب ـرای آنهــا ف راهــم شــده اســت بایــد نقــاط قوت
عملک ــرد مدی ـران قبل ــی را بــه رخ بکشــند و در
جهــت اصــاح نقــاط ضعــف اف ـراد قبل ــی اقــدام
جهــادی انجــام دهنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان از اعضــای
شــورا هــم خواســتند بــا عملکــرد انقالبــی و
ارزش ــی خــود نگ ــرش عموم ــی جامعه را نس ــبت
بــه خــود و دیگ ــر نهادهــا را تغیی ــر دهنــد.

حجتاالســام «حســینی» از برگــزاری
پیــادهروی «جامانــدگان اربعیــن» در تبریــز
خبــر داد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش دفاعپــرس ،
حجتاالســام «ســید محمــود حســینی»
مدیــرکل تبلیغــات اســامی آذربایجــان در
جلســه هماهنگــی برگــزاری پیــادهروی
«جامانــدگان اربعیــن» در تبریــز اظهــار
داشــت :پی شبینــی م یکنیــم م راســم
پی ــادهروی امس ــال اربعی ــن در کشــور ع ـراق
بــا حضــور پرتعــداد و پرشــور هموطنــان
برگــزار شــود.
وی گفــت :ولــی بــا ایــن حــال برخ یهــا
امــکان ســفر بــه کشــور عــراق را نداشــته و
بــرای همیــن امســال نیــز همچــون ســال
گذشــته پی ــادهروی «جامانــدگان اربعی ــن» در
تبریــز برگــزار م یشــود.
«حس ــینی» اضافــه آک ــرد :یک ــی از اقدامات
فرهنگــی و مهمــی کــه طــی چنــد ســال
گذشــته بــه تأســی از پیــادهروی اربعیــن
در حــال انجــام اســت و مــورد توجــه م ــردم
ق ـرار گرفتــه پی ــادهروی «جامانــدگان اربعی ــن»

اســت.
وی گفــت :همزمــان بــا اربعی ــن حس ــینی
گروهــی از عاشــقان حضــرت اباعبــداهلل (ع)
کــه نتوانس ــتند در پی ــادهروی نجــف تــا ک ربــا
شــرکت کننــد مســیر مشــخص را بــا پــای
پی ــاده حرکــت خواهنــد ک ــرد.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی آذربایجــان
شــرقی افــزود :ایــن ب رنامــه بــا محوریــت و
مشــارکت م ــردم و هیأتهــای مذهب ــی تبریــز
برگــزار م یشــود.
«حســینی» گفــت :همچنیــن بــرای
برگ ـزاری هرچــه باشــکوهتر م راســم آخ ــر مــاه
صف ــر ب رنامهریزیهــای خوب ــی درحــال انجــام
اســت.

سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
سیدشـهاب الدیـن حسـینی
مرعشی نجفی فرزندآیت اهلل سید
محمـود مرعشـی از اعاظم علما و
اکابـر فقها و م راجـع معظم تقلید
شـیعه در قـرن چهاردهـم هجری
قمـری اسـت .نیـای وی از تب ریـز
بـه شـهر مقـدس نجـف اشـرف
مهاجـرت کردنـد و در آن شـهر
اقامـت گزیدنـد.
در بیسـتم صفـر 1276ش .در
نجـف اشـرف دیـده بـه جهـان
گشـود مقامات و سـطوح عالی علوم اسلامی را از پدربزرگوارش و شـیخ م رتضی
طالقانـی ،شـیخ نورالدیـن شـافعی و...آموخـت.
سـپس بـه حـوزه علمیـه تهـران رفـت و علـوم عقلـی را از اسـتادان آنجـا
ف راگرفـت .وی از جامـع ت ریـن عالمـان دینـی قـرن اخیر به شـمار مـی رود که
علاوه بـر علوم متداول حوزه های علمیه در علم انسـاب نیز یگانـه روزگار خود
بـود .کثـرت اسـتفاده وی از عالمـان عصر خـود و اخذ اجـازه روایـات از عالمان
جمـع فقهـای شـیعه و اهل سـنت حض رتـش را نقطه اتصـال و جایـگاه اتحاد
مذاهـب اسلامی نمود .
در طـول عمـر بـا برکت خویش علاوه بر تحقیق و تالیـف دهها جلد کتاب
تدریـس علـوم دینـی ،تاسـیس مـدارس علمـی و ت ربیت شـاگردان بسـیار به
امـر گـردآوری و حفاظـت و صیانـت از میـراث علمـی و فرهنگی جهان اسلام
توفیـق یافت.
فقـدان بـی جبـران آن عالـم ربانـی و مرجـع عالیقـدر در هفتـم مـاه صفـر
1411ق .ب رابـر بـا هفتـم شـه ریور  1369ش .بـه وقـوع پیوسـت.
پیک رپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابه وصیتش در کنـار کتابخانه بزرگ
خویش به خاک سـپرده شـد.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

دریافت مبلغ اضافی پس از انجام معامله
اگـر کاالیـی پـس از انجام معامله ،افزایش قیمت داشـته باشـد آیا
دریافـت مـا به التفاوت قیمت آن از مشـتری ،جایز اسـت؟
جواب :جایز نیست.

خمس حیوانات خانگی
چنـد عـدد جوجـه خریدیـم کـه االن مـرغ و خـروس شـده انـد ،آیا سـر سـال
خمسـی ،مشـمول خمس هسـتند؟
جـواب :اگـر بـرای اسـتفاده در مصارف شـخصی زندگی باشـد (نه برای کسـب
درآمـد) ،خمس نـدارد.
خمس حقوق
اگر سـال خمسـی من ،اول ماه باشـد و حقوق من چند روز قبل از سـال خمسی
واریز شـود ،آیـا به حقوق این ماه خمـس تعلق می گیرد؟
جـواب :اگـر تـا پنـج روز پس از سررسـید سـال خمسـی مصرف شـود ،خمس
نـدارد؛ همچنیـن پس انداز مقـداری پول بـرای پیشآمدهـای احتمالی چنانچه با
دادن خمس ،مقدار باقیمانده کفایت نمیکند و نگرانی شـخص برطرف نمیشـود،
خمـس نـدارد؛ هر چند احتیاط این اسـت که پس از رفع نگرانـی (با حصول درآمد
جدیـد) ،خمس مقداری که مصرف نشـده پرداخت شـود.
نماز قضای پدر
با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پسـر بزرگ واجب اسـت ،اگر پسـر نتوانسـت
ایسـتاده بخواند ،آیا می تواند نشسـته بخواند یا باید حتما اجیر
بگیرد؟ اگر تمکن مالی برای اجیر گرفتن نداشـت چطور؟
جـواب :اگـر نمازهـای خـود را نشسـته مـی خوانـد و بـه
بهبـودی در آینـده امید ندارد ،می تواند نمازهـای قضای پدر را
نشسـته بخواند و الزم نیسـت اجیـر بگیرد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  18شهریور ) 1401
درگذشت نويسنده متعهد «جالل آل احمد» (1348ش)
درگذشــت فقيــه جليــل آيــت َّ
الل «مهــدي مــدرس يــزدی»
( 1371ش)
در یمــن کودتــا شــد و ای ـران رژیــم تــازه آن کشــور را به رســمیت
شناخت(1349ش)
دکت ــر صــادق رضــازاده شــفق ســناتور و اســتاد ممتــاز دانشــگاه
درگذشــت(1350ش)
تی ــم مل ــی کشــتی آزاد ای ـران در مس ــابقات جهان ــی بــا  3مــدال
طــا و یــک مــدال ب رنــز و  28امتیــاز مقــام دوم را احــراز کــرد.
(1352ش)
وثوق الدوله رئیس الوزراء اعالمیه ای انتشار داد (1298ش)
امی ــن الض ــرب ،ضی ــاء الواعظی ــن ،اف راس ــیاب آزاد ،فرخ ــی یــزدی،
می ــرزاده عشــقی و جمع ــی دیگ ــر بــه علــت مخالفــت بــا ق ـرارداد
 1919زندانــی شــدند (1298ش)
جنــگ هــاي خيابانــي بيــن قــواي قــزاق و طرفــداران شــيخ
محمــد خيابانــي آغــاز شــد (1299ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  12صفر ) 1444
آغــاز محاص ــره تبريــز پايتخــت اتابــكان ازبك توســط س ــپاهيان
خوارزمشاه ( 622ق)
درگذشــت «ســلمان ســاوجي» غــزل گــو و قصيــده ســراي
بــزرگ اي رانــي ( 778ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  9سپتامبر ) 2022
تولــد «لوئيچ ــي گالوان ــي» پزشــك ،في زيــكدان و رياض ـيدان
ايتاليايــي (1737م)
توي» نويسنده بلند آوازه روسي (1828م)
تولد «لئون تول ْ ْس ْ

پیادهروی «جاماندگان اربعین» در تبریز برگزار م یشود

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
قرآن سفره آداب الهی

همایــش « دوشــنبه هــای تفس ــیری»
بــا محوریــت تفســیر قــرآن و برگــزاری
آن در روزهــای دوشــنبه در ادارات
و مســاجد ســطح اســتان در ســالن
ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان
برگــزار شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط
عمومــی ســتاد اقامــه نمــاز اســتان
آذربایجــان شــرقی ،همایــش ” دوشــنبه
هــای تفســیری” بــا محوریــت تفســیر
ق ــرآن و برگ ـزاری آن در روزهــای دوشــنبه
در ادارات و مس ــاجد ســطح اســتان در روز
دوشــنبه هفتــم شــهریور مــاه در ســالن
ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان برگـزار
شــد.
در ایــن همایــش حجــت االســام س ــید
محمــود حس ــینی مدی ــر ســازمان تبلیغات
اســامی اســتان بــر اهمیــت برگــزاری
جلس ــات تفس ــیر تاکی ــد نمــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــر اهمیــت روایــت پیــام
هــای قرآنــی و اهــل بیــت توســط

روحانیــون و علمــای فاضــل تاکیــد
کــرد و افــزود :اگــر ایــن اتفــاق از
طــرف حــوزه علمیــه و روحانیــت
نیافتــد دشــمنان روایــت هــای
تحریف ــی خــود را در قالــب پی ــام هــای
قرآنــی و دینــی بــه خــورد جامعــه
م ــی دهنــد و عامــه م ــردم را از اســام
نــاب محمــدی دور خواهنــد نمــود.
در ایــن همایــش حجــت االســام
آقاجان ــی مدی ــر ســتاد اقامــه نمــاز ،تفس ــیر
و مهدویــت اســتان ضمــن تاکیــد بــر
برگــزاری جلســات تفســیر در ادارات و
مســاجد ،قــرآن را ســفره ی آداب الهــی
یــاد ک ــرد و گفــت :همــه بایــد ب ــر س ــر این
ســفره حاضــر شــده و از معــارف نــاب آن
بهــره بب رنــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

اسالم ،نظم و انضباط اجتماعي

كتاب «اســام ،نظم و
انضباط اجتماعي» نوشته
حســن يوســف زاده به
همت انتشارات «پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات»
در سال  1390فيپا گرفته
و در  257صفحــه با 1000
شــمارگان به زيــور طبع
آراسته شد.
مباحث م ربوط به نظم
همواره در طول تاريخ بشــر مورد توجه بوده اســت ،اما در
چنــد قرن اخير تحوالتي در تاريخ مغربزمين رخ داد كه
بحث نظم ،به ويژه جنبه اجتماعي آن ،در متن مطالعات
اجتماعي ق رار گرفت.
خداوند توانا و حكيمي كه نظم را در دســتگاه پهناور
و عظيم خلقت ق رار داده اســت ،همين نظم را در زندگي
انســان ها و روابط اجتماعي آنان نيز مي پسندد .اسالم به
عنوان ديني جهاني و كامل ،به نظم و ب رنامه ريزي در زندگي
اهميت ف راوان داده و به پيروان خويش سفارش كرده است
كه تمام كارهاي خود را طبق قانون و به صورت منظم انجام
دهند و از بي نظمي و بي ب رنامگي بپرهي زند؛ زي را تمام احكام
اسالمي؛ واجبات ،مستحبات ،محرمات ،مكروهات و  ...در
اين راستا و در جهت نظم دادن به ب رنامه زندگي مسلمانان
ق رار داده شده تا آنان را تحت نظم خاصي در آورد.
در راســتاي اهميت اسالم به مقوله نظم و ب رنامه ريزي
در كارهاي فردي و اجتماعي؛ حضرت علي (ع) در بســتر
شهادت به امام حسن و امام حسين (ع) فرمودند« :اوصيكما
و جميع ولدي و اهلي و من بلغه كتابي بتقوي اهلل و نظم
امركم» .اســتناد به حديث فوق نشان مي دهد كه جايگاه
نظم و انضباط اجتماعي در اسالم بسيار مهم است و منابع
اســامي ،مملو از آموزه هايي است كه به تعابير مختلف،
جامعه و اف راد را به برق راري نظم دعوت كرده اســت ،اما اين
موضوع ،آن طور كه بايسته است ،مورد توجه انديشمندان
علوم اجتماعي ق رار نگرفته است.
از سوي ديگ ر ،نظ ريه هاي انديشمندان اجتماعي درباره
نظــم و انضباط اجتماعي ،داراي دو نقــص عمده اند :اوال،
بيشتر بر محور چگونگي شــكل گرفتن نظم و انضباط
اجتماعي متمركز شده و از ارائه ساز وكارهاي تقويت و حفظ
نظم اجتماعي غافل شده اند .ثانيا ،ديدگاه هاي موجود از
ارائه راهكارهايي كه به نظم ،بُعد ديني و ارزشــي بدهند،
ناتوانند .بناب راين ضرورت دارد كه از نگاه ديني به اين مساله
پرداخته شود.
مجموعه حاض ر ،عــاوه بر بيان ديدگاه اســام درباره
نظم و انضباط اجتماعي ،رويكردهاي جامعهشناســانه به
نظم اجتماعي را نيز بررسي م يكند و در ادامه ،به بررسي
تطبيقي ديدگاههاي اسالمي و غ ربي در اين باره م يپردازد.
اين مجموعه ،در مقايسه با ساير آثار هم نوع خود؛ داراي
چند ويژگي متفاوت است:
الف .رويكرد اين مجموعه ،جامعه شناسانه است ،بدين
معني كه تالش شــده در چارچــوب نظ ريه هاي جامعه
شناســانه ،ســاز و كارهاي عملي برق راري و حفظ نظم و
انضباط اجتماعي از نظر اسالم را مورد توجه ق رار داد.
ب) تفاوت ديدگاه اسالم با ساير ديدگاه هاي موجود در
اين زمينه ،برجسته شده است.
ج) تمايز سيال الگوي نظم در جامعه سنتي و جامعه
مدرن ،تبيين شده است.
د) نظــم و انضباط اجتماعي را درون يك نظام معنايي
جستجو مي كند .به عبارت ديگر اعتقاد بر اين مبنا است
كه استق رار نظم اجتماعي مطلوب در چارچوب نظام معنايي
و باورهاي اعتقادي خاص امكان پذير خواهد بود .بناب راين،
جامعه اسالمي ب راي دستيابي به نظم اجتماعي مطلوب
بايد ساختارها و نهادهاي ويژه اي شكل دهد.
فهرست تفصيلي مجموعه حاضر مشتمل بر  8فصل
با عناوين «كليات؛ مفهومشناسي؛ پيش شرط هاي بحث
از نظــم و انضباط اجتماعي؛ نظم اجتماعي در نظ ريههاي
جامعهشناســي؛ نظم اجتماعي در اســام؛ ساز و كارهاي
تقويت نظم اجتماعي؛ ع وامل مختل كننده نظم اجتماعي؛
بررسي تطبيقي ديدگاه اســام و ديدگاه هاي دانشمندان
غ ربي» است .در خاتمه نيز منابع و مآخذ فارسي و انگليسي
كه مولف گ رانقدر جهت تاليف مجموعه حاضر از آنها بهره
گرفته شــده اســت به ت رتيب الفبايي پديدآوران فهرست
گرديده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

بخشی متن پیام حضرت امام خمینی
در مورد شهادت آیت اهلل مدنی
بط ســرخ شــهادت ،خط آل محمد و علی است .و این
افتخــار از خاندان نبوت و والیت به ذریه طیبه آن بزرگواران
و به پیروان خط آنان به ارث رســیده است .درود خداوند و
سالم امت اســامی بر این خط سرخ شهادت .و رحمت بی
پایان حق تعالی بر شــهیدان این خــط در طول تاریخ .و
افتخار و ســرف رازی بر فرزندان پر توان پیروزی آفرین اسالم
و شــهدای راه آن .و ننگ و نفرت و لعنت ابدی بر وابستگان
و پیروان شــیاطین شــرق و غرب ،خصوصاً شیطان بزرگ،
امریکای جنایتکار که با نقشه های شیطانی شکست خورده
خود گمان کرده ملتی را که ب رای خداوند متعال و اســام
بزرگ قیام نموده و هزاران شــهید و معلول تقدیم نموده با
این دغلبازیها می تواند سست کند و یا از میدان به در برد.
اینان پیروان ســید شهیدانند که در راه اسالم و قرآن کریم
از طفل شــش ماهه تا پیرمرد هشــتاد ساله را ق ربان کرد و
اسالم عزیز را با خون پاک خود آبیاری و زنده نمود .و ارتش
و ســپاه و بسیج و سایر قوای مســلح نظامی و انتظامی و
مردمی ما پیرو اولیایی هستند که همه چیز خود را در راه
هدف و عقیده فدا نموده و ب رای اســام و پیروان معظم آن
شرف و افتخار آفریدند.
از خداونــد تعالــی عظمــت اســام و مســلمین و
رحمت بــرای شــهیدان ،خصوصاً شــهدای اخیرمان ،و
باألخص شــهید عزیز مدنــی معظم ،و ســامت کامل
برای مجروحیــن این حادثه ،و صبر و اســتقامت برای
ملت بــزرگ ،خصوصاً آذربایجانیهــای عزیز و بازماندگان
شــهیدان ،خواهانم .ســام و درود بر همگان .و السالم
علی عباد اهلل الصالحین.
روح اهلل الموسوی الخمینی
(صحیفه امام ،ج  ،15ص)227 - 225 :

جاذبه هاي گردشگري
ش آباد اوقان
پل گاودو 

ایــن پــل کــه راه ارتباط ــي چنــد روســتاي شهرســتان
ســراب میباشــد،در اســتان آذربایجــان شــرقی،
شهرســتان ســراب و بــر ســر راه روســتای اوقــان بــه
روســتای گاودوش آبــاد از روســتاهای توابــع ســراب
ق ــرار دارد و در  8کیلومت ــری شــمال شــهر س ــراب واقــع
شــده اســت .پــل بــر روی رودخانــه ای کــه در جهــت
شــرق بــه غــرب ،در شــمال شهرســتان ســراب جــاری
اســت ســاخته شــده اســت .پــل دارای ســه چشــمه
بــوده و چهــار می ــل در طرفی ــن پــل ق ــرار دارد .طــول
آن چهــل و دو متــر و ارتفــاع پــل ســه و نیــم متــر
م ــی باشــد .مصالــح بــه کار رفتــه در ایــن پــل آج ــر و
ســنگ م ــی باشــد ،کــف پــل و پایــه هــای آن بــا ســنگ
و مــات آهــک و ســاروج ســاخته شــده اســت و ســایر
قســمتها آجــری مــی باشــد.
وجــود چهــار مي ــل راهنمــا بــه قط ــر  ۸۰ســانتی مت ــر
در طرفيــن پــل و نبــود طــاق دزد ،پــل گاودوش آبــاد
را نس ــبت بــه بناهــاي مشــابه خــود شــاخص و متفــاوت
ک ــرده اســت.
ایــن پــل در اســتان آذربایجــان ش ــرقی ،در  8کیلومت ــری
شهرســتان ســراب و بــر ســر راه روســتای اوقــان بــه
روســتای گاودوش آبــاد از روســتاهای توابــع س ـراب ق ـرار
دارد .پــل ب ــر روی رودخانــه ای کــه در جهــت ش ــرق بــه
غ ــرب ،در شــمال شهرســتان س ـراب جــاری اســت ســاخته
شــده اســت.
راه دسترس ــی بــه پــل از طریــق راه آســفالته و قس ــمتی
هــم راه شوســه بیــن روســتای اوغــان و گاودوش آبــاد
اســت.
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