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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید
از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

0360662008006

خبرنگار آدینه تبریز :
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی و امـام جمعه تبریز 
گفتند: دشـمن با تمرکز بر جنگ رسـانه اى میخواهد کشـور را 
در آسـتانه ى جابجایـی و انتقال دولت دچار التهابات سـاختگی 
کند و دولت جدید در شـرایط التهاب و آشـوب قدرت را دسـت 

بگیرد.
حضرت حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم 
در خطبـه هـاى نماز جمعه تبریز با تبییـن چرایی التهاب فضاى 
رسـانه اى و مجازى گفتند: دشمنان انقالب اسالمی با سوء استفاده 
از غفلت هـا و بی توجهی هاى طوالنی یا مقطعی مسـئوالن؛ جنگ 
رسـانه اى بـه راه انداختـه انـد تـا دولـت جدیـد از همیـن اول کار 
به جاى رسـیدگی به مشـکالت مـردم هـم و غمش، مصـروف رفع 

اعتراضات و التهابات شـود.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز بـا بیـان اینکه دشـمنان انقالب 
افزودنـد:  می نشـینند،  زخم هایـی  روى  بـر  مگـس   همچـون 
گرانی هـاى جامعـه و بـازار رهـا شـده و قصـه پرغصـه آب کـه 
ایـن روزهـا در خوزسـتان نجیب و صبـور جریان دارد بخشـی از 

غفلت هـا و بی توجهی هاى مسـئوالن اسـت که دشـمنان بر آن 
مـوج سـوارى مـی کنند.

ایشـان عصبانیـت از مشـارکت پرشـور مـردم در انتخابات را 
یکـی از دالیـل جنـگ رسـانه اى دشـمنان عنـوان کـرده و ادامه 
دادنـد: دشـمن از شـنبه پـس از انتخابـات که شـنبه بـرادرى و 
مهربانـی شـد ناراحـت اسـت و چـون مراحـل تغییـر و تحـول 
دولـت در فضایـی اخالقـی و آرام در حال انجام اسـت، عصبانی 

است. شـده 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا بیـان اینکـه 
آرزوهـاى اسـتکبار در چیـدن میـوه و ثمره مطلوب از نشسـت 
ویـن بر بـاد رفته اسـت، گفتنـد: اکنون آمریـکا و اروپـا نگران تر 
از همیشـه بایـد به انتظـار سیاسـت ها و اقدامات دولـت انقالبی 
بنشـیند، انتظارتـی کـه از سـوى دشـمن دیگـر هرگـز بـرآورد 

شـد. نخواهد 
رئیـس شـوراى فرهنـگ عمومـی اسـتان در بیـان دیگـر 
دالیـل جنگ رسـانه دشـمن گفتنـد: کابینه خدمت بـا روحیه 

 جنگ رسانه ای حربه جدید دشمنان انقالب اسالمی
واقعـه غدیـر حادثـه اى تاریخـی نیسـت کـه در کنـار دیگر 
وقایـع بـدان نگریسـته شـود. غدیـر تنهـا نـام یـك سـرزمین 
نیسـت. یـك تفکـر اسـت، نشـانه و رمـزى اسـت کـه از تـداوم 
خـط نبـّوت حکایـت مـی کنـد. غدیـر نقطـه تالقـی کاروان 

رسـالت بـا طالیـه داران امامـت اسـت.
آرى غدیـر یـك سـرزمین نیسـت، چشـمه اى اسـت کـه تـا 
پایـان هسـتی مـی جوشـد، کوثرى اسـت کـه فنا برنمـی دارد، 

افقـی اسـت بـی کرانـه و خورشـیدى اسـت عالمتاب.
روز  امامـت،  روز  والیـت،  روز  روز حماسـه جاویـد،  غدیـر،  و 
وصایت، روز اخوت، روز رشـادت و شـجاعت و شهامت و حفاظت 
و رضایـت و صراحـت شـناخته شـد. روز نعمت، روز شـکرگزارى، 
روز پیـام رسـانی، روز تبریـك و تهنیـت، روز سـرور و شـادى و 
هدیـه فرسـتادن، روز عهد و پیمان و تجدیـد میثاق، روز تکمیل 
دیـن و بیـان حـق، روز رانـدن شـیطان، روز معرفـی راه و رهبـر، 
روز آزمـون، روز یـأس دشـمن و امیـدوارى دوسـت و خالصه روز 
اسـالم و قـرآن و عتـرت، روزى که پیـروان واقعـی مکتب حیات 
بخـش اسـالم آن را گرامـی مـی دارنـد و بـه همدیگـر تبریـك 

گویند. مـی 
... الَْیـْوَم أَْکَملْـُت لَُکـْم دِیَنُکـْم َو أَتَْمْمـُت َعلَْیُکـْم نِْعَمِتـی َو 
رَِضیـُت لَُکـُم اإلِْسـاَلَم دِیًنـا ...امـروز )روز غدیر خم( دین شـما را 
بـه حـد کمـال رسـاندم و نعمتم را بر شـما تمام کردم و اسـالم 

را بعنـوان دیـن براى شـما پسـندیدم. سـوره مائـده آیه ۳.
داستان غدیر خم

سـال دهـم هجـرت بـود و پیامبـر از آخرین سـفر حج خود 
بـاز می گشـت، گـروه انبوهی که تعدادشـان را تا صد و بیسـت 
هـزار رقـم زده انـد او را بدرقـه مـی کردنـد تـا ایـن که بـه پهنه 

بـی آبی بـه نـام غدیر خم رسـیدند.
نیـم روز هیجدهـم ذى الحجـه بـود کـه ناگهـان پیك وحی 
بـر رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آله نـازل شـد و از جانب خدا 
پیـام آورده کـه: »اى رسـول آنچـه از جانـب پـروردگارت بـر تـو 
نـازل شـده بـه گوش مـردم برسـان و اگـر چنین نکنی رسـالت 
او را ابـالغ نکـرده اى و خداونـد تـو را از گزنـد مردمـان حفـظ 
خواهـد کـرد« پیامبـر دسـتور توقـف دادنـد و همـگان در آن 
بیابـان بـی آب و در زیـر آفتـاب سـوزان صحـرا فـرود آمدنـد و 
منبـرى از جهـاز شـتران بـراى پیامبـر سـاختند و رسـول خـدا 
بـر فـراز آن رفتـه و روى بـه مردم کردنـد. ابتدا خداى را سـپاس 
فرمـوده و از بدیهـاى نفـس امـاره بـه او پنـاه جسـت و فرمـود: 
اى مـردم بـزودى مـن از میـان شـما رخـت بر مـی بنـدم، آنگاه 
مـی افزایـد چـه کسـی بـر مومنیـن در ارزیابـی مصلحـت ها و 
شـناخت و تصرف در امور سـزاوارتر اسـت همه یك سـخن می 

گوینـد خـدا و پیامبـر داناترند.
رسـول گرامـی مـی فرمایـد: آیا من به شـما از خودتـان اولی 
و سـزاوارتر نیسـتم و همـگان یـك صـدا جـواب مـی دهند که 
چـرا چنیـن اسـت. آنگاه فرمـود: من دو چیـز گرانبهـا در میان 
شـما مـی گـذارم یکی ثقـل اکبر که کتـاب خداسـت و دیگرى 
ثقـل اصغـر که اهـل بیت مننـد. مردم، بـر آنان پیشـی نگیرید 
و از آنـان عقـب نمانید. آنگاه دسـت علی )ع( را در دسـت گرفت 
و آن قـدر بـاال بـرد که همـگان او را در کنار رسـول خـدا دیدند 
و شـناختند. سـپس فرمـود: خداونـد مـوالى مـن و مـن موالى 

مؤمنـان هسـتم و بر آنها از خودشـان سـزاوارترم.
اى مـردم هـر کـس که من مـوال و رهبـر اویم ایـن علی هم 

نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی و امـام جمعه تبریز 
گفتنـد: لبنـان بـا بحـران اقتصـادى رو بـه رو اسـت و فسـاد و 
سـوءمدیریت در این کشـور موجب شـده تا کشـورى کـه زمانی 
بـه سـوئیِس خاورمیانـه مشـهور بـود، اکنـون بـا چالش هـاى 

عمیقـی رو به رو شـده اسـت.
 حضرت حجت االسـالم والمسـلمین سید محمدعلی آل هاشم 
در خطبـه هـاى نمـاز عید قربـان تبریز با بیان اینکـه لبنان چیزى 
بـراى عرضه در مقابل بدهی هاى گسـترده خود نـدارد، گفتند: تنها 
کاالیـی کـه لبنـان به معنـاى واقعی کلمـه توانایـی صـادرات آن در 

برهه کنونی را دارد، نیرو و سـرمایه انسـانِی این کشـور اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: لبنـان بـا حادتریـن مـوج رکود 
در تاریـخ نویـن خـود بنـا بـه گفتـه بانـك جهانی روبه رو اسـت 
و لیـره طـی کمتر از دو سـال بیـش از ۹۰ درصـد ارزش خود را 
مقابـل دالر از دسـت داده و بیـش از نیمـی از مـردم این کشـور 

در فقـر به سـر می برنـد.
خطیـب نماز عیـد قربان با بیان اینکه لبنان کشـورى اسـت 
کـه در طـول قرن هـاى گذشـته مسـتعمره فرانسـه بـوده ادامه 
دادنـد: واقعیـت ایـن اسـت کـه فرانسـه نمی توانـد از لبنان دل 
بکنـد. بنابرایـن لبنـاِن کوچـك محـل رقابت فرانسـه بـا آمریکا 
و عربسـتان و امـارات اسـت، البتـه همـه ایـن کشـورها علیرغم 
رقابت هـاى تاریخـی بـا هـم یك دشـمن بـزرِگ مشـترک دارند 
کـه خـواب را از آنـان ربـوده و آن مقاومـت اسـالمی لبنـان بـا 

پرچمـدارى حزب اهلل اسـت.
راهبـرد  گفتنـد:  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  رئیـس شـوراى 
جنـگ ترکیبـی دشـمن؛ خصوصـاً بی دولتـی، ناامنـی و فشـار 
 اقتصـادى حداکثـرى بـر ملـت لبنـان در یـك جملـه خالصـه 
مـی شـود کـه آن مقاومـت جانانـه و حمایت مـردم از حزب اهلل 

عامل اصلی مشـکالت اسـت.
خطیـب نمـاز عیـد قربان تبریـز در ادامه با اشـاره به اهمیت 
عیـد غدیـر گفتنـد: باید این عید بـا عظمت را زنـده نگه داریم، 
چـرا کـه اینـکار زنـده کـردن برنامـه هـاى اسـالم اسـت. وى با 
بیـان اینکه غدیر تنها مسـئله جانشـینی نیسـت، گفتند: طرح 
ایـن موضـوع توجـه دادن انسـان هـا به مسـئله امامت اسـت از 
ایـن رو نبایـد طـرح مسـئله غدیـر باعث جدایـی مسـلمانان از 

ادامه در صفحه ۳

ادامه در صفحه 2ادامه در صفحه ۳

عید سعید غدیر خم
عید اکمال دین خدا

سوئیِس خاورمیانه در چالش بحران 
اقتصادی، فساد و سوءمدیریت
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ادامه از صفحه اول

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

آيين کليدزنی مستند مسابقه رزم آوران شبکه استانی سهند با حضور نماينده ولی فقيه در استان، استاندار آذربايجان شرقی و فرماندهان نيروهای مسلح

جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربايجان شرقی با حضور نماينده 
ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز

نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی با حضور در سالن تئاتر شهر 
نمايش تکه های سنگين سرب )روايتی از زندگی شهيد چمران( را 

تماشا کردند

ديدار اعضای دفتر نظارت شورای نگهبان در آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز

بازديد نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی
 از محل جمع آوری، ذبح و توزيع نذورات گوشت قربانی

 صندوق حمايت از مستمندان تبريز

جلسه هماهنگی برنامه های دهه امامت و واليت با حضور نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

 جنگ رسانه ای حربه جدید 
دشمنان انقالب اسالمی

جهـادى از روز اول بناى خـود را بر کار و ابتکار و پرداختن 
به اولویت هـا و توجه به حواشـی و مسـائل فرعی گذاشـته 

است.
خطیـب نماز جمعـه تبریـز گفتند: شـکل گیرى یك 
هماهنگـی مطلـوب و هـم افزایـی انقالبی در بیـن قواى 
سـه گانـه و نیروها و دسـتگاه هاى دیگر ایـران عزیز، امید 
به کاهـش مشـکالت را در یـك بازه  زمانی معقول بیشـتر 
کـرده اسـت و ایـن اسـت کـه مـردم امیـدوار بـه دولـت 
سـیزدهم کـرده و دشـمن به شـدت از این امـر عصبانی 

است.
از  تأسـف  ابـراز  بـا  ادامـه  در  تبریـز  جمعـه  امـام 
گاهـی  گفتنـد:  کشـور،  اقتصـادى  سـخت  شـرایط 
سیاسـت گذارى هاى غلـط داخلی جوانان کشـور بـه ویژه 

می کنـد. ناامیـد  را  خـالق  و  مبتکـر  جوانـان 
رئیس شـوراى حوزه هاى علمیه اسـتان بـا بیان اینکه 
بخـش تولیـد داخلی و صنایع کشـور با مشـکالت عدیده 
مواجـه شـده و بـه تدریـج در حـال ورشکسـتگی اسـت، 
افزودنـد: چشـم امیـد مردم بـه دولت سـیزدهم اسـت تا 
بلکـه مسـائل اصلـی مـردم شـامل بیـکارى و معیشـت 
طبقـه ضعیـف جامعـه و مافیـاى وارداتی را حـل و فصل 

. کند
ایشـان اظهـار داشـتند: هم اکنـون شـرایط حاکم کمر 
تولید داخلی را می شـکند و سیاسـت هاى داخلی کشـور 
غلط اسـت و بـه هیچ عنـوان جوابگوى انتظارات نیسـت.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تشـکیل دولـت جوان 
حزب اللهـی را یـك ضـرورت غیرقابـل انـکار در شـرایط 
سـخت کنونـی دانسـته و یـادآور شـدند: راهـکار ایجـاد 
تحـول در کشـور تشـکیل دولـت جـوان مؤمـن انقالبـی 
اسـت و جوانـان نخبه و مؤمـن و انقالبی بایـد وارد عرصه 

کار و اداره کشـور شـوند.
از  تبریـز در بخـش دیگـرى  نمـاز جمعـه   خطیـب 
خطبـه هـا بـه سـالروز سـفر رهبـر انقالب بـه تبریـز در 
مـرداد ۷2 اشـاره کـرده و افزودند: پنجم مرداد روزى اسـت 
کـه مقـام معظم رهبرى بـه تبریز تشـریف آوردند و تبریز 
و آذربایجـان اسـتقبال با شـکوهی از ایشـان انجـام دادند. 
به ایشـان می گوئیم 2۸ سـال از سـفر شـما به آذربایجان 
 و تبریـز می گـذرد؛ مـردم آذربایجـان بـاز هـم منتظـر

 تشریف فرمایی شما هستند.
اقامـه  سـالروز  داشـت   گرامـی  بـا  ادامـه  در  ایشـان 
نخسـتین نمـاز جمعه پـس از انقـالب به امامـت مرحوم 
 آیـت اهلل طالقانـی گفتنـد: نمـاز جمعـه حـج عاشـقان و 
جال دهنده روح و روان اسـت. سـاختار نماز جمعه سلسـله 
وار بوده و نمایش قدرت سیاسـی و اجتماعی اسـالم اسـت.

خطیـب جمعه تبریز ادامـه دادند: نماز جمعه سـنگر 
وحـدت و عـزت در نظام اسـالمی اسـت و ائمـه جمعه در 
موضـع گیـرى هـاى خـود بایـد تمـام جوانـب را در نظر 

بگیرند.
ایشـان بـا بیـان اینکـه امـام جمعه بایـد امـام جمعه 
همـه مردم و همه احزاب باشـد، افزودنـد: امام جمعه باید 
به تمام گروه هاى سیاسـی داخلی توجه داشـته باشـد تا 
در جامعـه بیـن آحاد مردم صفـا و صمیمیت برقرار شـود.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره به 
فـرا رسـیدن عید سـعید غدیر خـم، گفتنـد: نباید طرح 
موضـوع غدیـر بـر جدایـی مسـلمانان منجر شـود بلکه 
بایـد موجـب وحدت بیشـتر مسـلمانان در نقاط مختلف 

جهان شـود.
امـام جمعـه تبریـز فرهنـگ غدیـر را محـور امنیـت 
جهانـی دانسـت و ادامـه دادنـد: بایـد توجه داشـت که تا 
امنیـت در جامعـه اى حاکـم نشـود؛ فراهم کـردن اقتصاد 

سـالم نیز ممکـن نخواهـد بود.
رئیـس شـوراى حـوزه هـاى علمیـه اسـتان افزودنـد: 
پیامبـر)ص( می فرمایـد غدیـر برتریـن عیـد امـت مـن و 
روزى اسـت کـه خداونـد علـی)ع( را بـه عنـوان پرچمـدار 
نصـب و نعمـت را بـر امـت مـن تمام کـرده اسـت که بر 
همیـن مبنـا زنـده نگه داشـتن غدیـر در حقیقـت زنده 

نگه داشـتن اسـالم اسـت.
ایشـان اظهـار داشـتند: از روز غدیـر تـا روز مباهله باید 
همـه جا جشـن و سـرور باشـد و البته جشـن هاى غدیر 
تـا روز مباهلـه بـا رعایـت پروتکل هـاى بهداشـتی و بـه 

صورت باشـکوه بایـد برگزار شـود.
بـه سـالروز عملیـات  تبریـز  خطیـب نمـاز جمعـه 
پـر افتخـار مرصـاد اشـاره کـرده و گفتنـد: یـاد رزمندگان 
ارتـش و سـپاه در عملیـات مرصـاد در مرداد سـال ۶۷ در 
منطقه اسـالم آباد مخصوصاً شـهید علی صیاد شـیرازى 

را گرامـی می داریـم.

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیــس شــوراى سیاســت گــذارى ائمــه جمعــه اســتان 
آذربایجــان شــرقی  در ســخنرانی پیــش از خطبــه هــاى تبریــز  
ــه  ــاب ب ــه خط ــه جمع ــوره مبارک ــال در س ــد متع ــت: خداون گف
ــاَلِة  ــودَِي لِلصَّ ــوا إَِذا نُ ــَن آَمُن َِّذی ــا ال َُّه ــا أَی ــد: یَ ــی فرمای مومنــان م
ــْم  ــَع َذلُِک ِ َوَذرُوا الَْبْی ــِر اهللَّ ــی ذِْک َ ــَعْوا إِل ــِة َفاْس ــْوِم الُْجُمَع ــْن یَ ِم
َخْیــٌر لَُکــْم إِْن ُکْنُتــْم تَْعلَُمــوَن اى کســانی کــه ایمــان آورده  ایــد 
چــون بــراى نمــاز جمعــه نــدا درداده شــد بــه ســوى ذکــر خــدا 
بشــتابید و داد و ســتد را واگذاریــد اگــر بدانیــد ایــن بــراى شــما 

ــر اســت. بهت
حجــت االســالم رســول مشــهورى خاطرنشــان کــرد: ایــن کــه 
ــال او را  ــداى متع ــه خ ــد ک ــی برس ــام و جایگاه ــه مق ــان ب انس
مــورد خطــاب قــرار دهــد توفیــق بزرگــی اســت و مومنانــی کــه 
ــر خــداى  ــی کننــد و ام در روز جمعــه در نمازجمعــه شــرکت م
متعــال را لبیــك مــی گوینــد شــامل ایــن آیــه مبارکــه هســتند.
 وى افــزود: نکتــه دیگــر ایــن کــه خداونــد در ایــن آیــه

ــراى ذکــر خداونــد  ــی ذکــر اهلل یعنــی ب  مــی فرمایــد فاســعوا ال
ــزرگ محســوب  ــادات ب ــد از عب ــر خداون ــس ذک ــد پ ــه کنی عجل

ــی شــود. م
رئیــس شــوراى سیاســت گــذارى ائمــه جمعــه اســتان گفــت: 
ــد  ــه خداون ــتند  چنانچ ــدا هس ــاد خ ــه ی ــه ب ــان همیش مومن
ــا أَیَُّهــا  متعــال در آیــه 41 ســوره مبارکــه احــزاب مــی فرمایــد یَ
ــه  ــانی ک ــی اى کس ــرًا یعن ــرًا َکِثی ــرُوا اهلَلَّ ذِْک ــوا اذُْک ــَن آَمُن الَِّذی
ایمــان آورده ایــد ذکــر حــق و یــاد خــدا )بــه دل و زبــان( بســیار 

ــد. کنی
ــر  ــه دیگ ــد در آی ــت:  خداون ــهورى گف ــالم مش ــت االس  حج
ــاَلَة لِذِْکــرِي یــك نــوع ذکــر، ذکــر لســانی  مــی فرمایــد وَأَقِــِم الَصّ
اســت کــه انســان همیشــه نــام خــدا بــر لــب داشــته باشــد، نــوع 
دیگــر ایــن اســت کــه مومــن همــواره خــود را در محضــر خــداى 
ــن  ــد ای ــی کن ــز م ــاه پرهی ــد و از گن ــی بین ــی م ــارک و تعال تب
ــواع مختلــف  ــر ان ــی نامنــد ایــن ذک ــی م ــر عمل ــررا ذک ــوع ذک ن
دارد یکــی از ایــن راه هــا نمــاز اســت، همانگونــه کــه خداونــد در 
ــرِي  نمــاز را مخصوصــا  ــاَلَة لِذِْک ایــن آیــه مــی فرمایــد  أَقِــِم الَصّ

بــراى یــاد مــن بــه پــادار.
ــارز  ــه مصــداق ب ــراز داشــت: نمازجمع ــئول  اب ــام مس ــن مق ای
ــه قصــد  ــان ب ــه انس ــگام ک ــد اســت. آن هن ــر  خداون ــاد و ذک ی
ــی  ــر اله ــر ام ــك ب ــه  و لبی ــرکت در نمازجمع ــی وش ــرب اله ق
ــوب  ــنه محس ــراى او حس ــود ب ــی ش ــارج م ــود خ ــزل خ  از من

می شود، ذکر خدا عبادتی است که انتها ندارد.
وى گفــت: بــراى همیــن هــم هســت  کــه توصیه شــده در هر 
ــی  ــه تقــواى اله ــردم را ب ــه نمازجمعــه امــام  جمعــه م دو خطب
دعــوت کنــد ، چــرا کــه تقــواى الهــی یعنی ذکــر خداونــد متعال 
ــاه و  ــد از  گن ــرس از خداون ــر ت ــه خاط ــان ب ــی انس ــوا یعن و تق

معصیــت بپرهیــزد و بــه واجبــات عمــل نمایــد.
رئیــس شــوراى سیاســت گــذارى ائمــه جمعــه اســتان گفــت: 
ــاد  ــی خــدا را ی ــد یعن ــال را اطاعــت کن ــس خــداى متع ــر ک ه
کــرده و باالتریــن مرحلــه ذکــر الهــی اطاعــت و عبــادت پــروردگار 

اســت.
حجــت االســالم مشــهورى گفــت: رعایــت واجبــات و محرمــات 

الهــی از مصادیــق ذکــر الهــی اســت.
ــی  ــض اله ــام فرائ ــت: در انج ــراز داش ــئول  اب ــام مس ــن مق ای
شــرع مقــدس بــه حداقــل اکتفــا نمــوده و پرهیــز از گنــاه و دورى 

از معصیــت الهــی باالتریــن مرتبــه ذکــر اســت.
وى گفــت: الحمــدهلل بــه برکــت انقــالب اســالمی  نمازجمعــه 
هــر هفتــه  در کشــور برگــزار مــی گــردد،  اولیــن ثمــره 
انقــالب عظیــم الشــان  اســالم  و اســتقرار حکومــت اهلل، اقامــه 
ــوده  ــل فرم ــام راح ــه ام ــه ک ــد همانگون ــی باش ــه م نمازجمع
ــن  ــی همی ــر از برپای ــه غی ــی ب ــچ برکت ــالب هی ــر انق ــه اگ ک
نمازجمعــه نداشــته باشــد نیــز کفایــت مــی کنــد، نمازجمعــه 
ــالب  ــت انق ــه برک ــه ب ــود ک ــی ب ــده اله ــوش ش ــه فرام فریض

ــت. ــده اس ــا گردی ــالمی احی اس
رئیــس شــوراى سیاســت گــذارى ائمــه جمعــه اســتان گفــت: 
اولیــن نمازجمعــه بعــد از پیــروزى انقــالب اســالمی در 5 مــرداد 

5۸ بــه امامــت مرحــوم آیــت اهلل طالقانــی برپــا شــد.
حجــت االســالم مشــهورى گفــت: و اینــك بــه برکــت انقــالب 
 اســالمی در ۹۰۰ نقطــه از کشــور عزیزمــان نمازجمعــه برپــا 
 مــی گــردد. کــه از ایــن میــزان ۳۷ پایــگاه نمازجمعــه متعلــق به 

اســتان  آذربایجــان شــرقی می باشــد 
ــه برکــت حضــور  ــروز ب ــراز داشــت: ام ــام مســئول  اب ــن مق ای
نماینــده معــزز رهبــر معظــم انقــالب اســالمی حضــرت حجــت 
االســالم و المســلمین آل هاشــم نمازجمعــه تبریــز الگویــی بــراى 

ســایر شــهرهاى کشــور تبدیــل گردیــده اســت.

نماز جمعه 
مصداق بارز ذکر الهی است 

همايش ائمه جمعه آذربايجان شرقی با حضور نماينده  ولی فقيه در 
استان و امام جمعه تبريز

هشتمين جلسه گفت و شنود دفتر امام جمعه تبريز با حضور نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی، اساتيد، طالب و دانشجويان

مراسم تجليل از خيران و حاميان برتر کودکان بی سرپرست کميته امداد امام خمينی )ره( استان آذربايجان شرقی با حضور نماينده ولی فقيه 
در استان و امام جمعه تبريز
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ادامه از صفحه اول ادامه از صفحه اول

اهميت غديرخم
 از منظر آيات و روايات

قسمت اول  حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی
معنای غدیر:

غدیردرلغت به معناى آبگیر است؛ گودالی در بیابان که آب باران 
و  مکه  اسالم،  دنیاى  بزرگ  شهر  دو  راه  میان  در  آید.  گرد  آن  در 
مدینه، محلی است به نام »ُجحفه« که در زمان رسول گرامی اسالم 
صلی اهلل علیه و آله ، کاروانیان حج گذار در آنجا از هم جدا می شدند و به 
طرف دیار خود می رفتند. در این محل، غدیر خم جاى دارد. علت نام 
گذارى این غدیر به خم، آن است که آبگیر آنجا به شکل ُخِم رنگرزان 
بوده و برخی قبایل صحرایی، گاه جامه هاى رنگ کرده خود را در این 

آبگیر می  شسته اند.
خالصه واقعه غدیر خم:

رفت  به حج  صلی اهلل علیه و آله  خدا  رسول  هجرت،  دهم  سال  در 
در  مکه،  از  بازگشت  هنگام  به  داد.  آموزش  مردم  به  را  آن  احکام  و 
استراحتگاه ُجحفه و در غدیر خم، به امر خدا مردمان را گرد آورد و در 
آن مجمع سترگ، امام علی علیه السالم را به جانشینی خود به آنان 
شناساند و فرمود: »هر کس من موالى اویم، علی موالى اوست«. البته 
جانشینی علی علیه السالم سال ها پیش در مکه و در جمع خاندان 

هاشم انجام گرفته بود، ولی در غدیر، به اطالع عموم رسید.
پیام غدیر:

داستان غدیر از عظمت و ضرورت والیت و ریشه اى بدون این مسئله 
خبر می دهد. رسول صلی اهلل علیه و آله در آن هنگام و در زیر آن آفتاب 
سوزان. آن همه جمعیت را براى چه نگه می دارد و چه پیامی براى شان 

دارد.
رسول  راستی  به  و  بود  او  دین  پیام  اساسی ترین  پیام  این 
صلی اهلل علیه و آله بر عظمت و ضرورت آن واقف بود، که مردم را در 
آن گرماى سوزان نگه داشت و رسالت آسمانی خویش را به مسلمانان 

ابالغ فرمود.
غدیر، خنثی کننده توطئه:

آنچه می توانست همه نقشه هاى منافقان را یکجا خنثی، و اسالم را در 
چنان برهه حساسی حفظ کند، تعیین جانشین پیامبر و اعالن رسمی 
آن بود، چنان که حضرت زهرا)س( در این باره می فرمایند: »پیامبر در روز 
غدیر، عقد والیت را براى علی علیه السالم محکم کرد«. غدیر خم منافقان 

را فلج کرد و مانع اجراى نقشه ها و توطئه هاى شیطانی شان شد.
غدیرخم تاج والیت:

پیامبر صلی اهلل علیه و آله در غدیر خم عمامه خود را، که »سحاب« 
نام داشت، به عنوان تاج افتخار بر سر امیرالمؤمنین علیه السالم قرار 
دادندو انتهاى عمامه را بر دوش آن حضرت آویختند و فرمودند »عمامه 

تاج عرب است«.
غدیرخم خالصه مکتب وحی:

غدیر« عصاره و نتیجه خلقت و چکیده تمام ادیان الهی و خالصه 
مکتب وحی است و صرفا واقعه اى تاریخی نیست. این نام مقدس، 
عنوان عقیده ما و اساس دین است. غدیر ثمره نبوت و میوه رسالت 
است غدیر تعیین کننده خط مشی مسلمانان تا آخرین روز دنیاست. 
غدیر ماجرایی سرنوشت ساز است که »خطبه غدیر« شاخص ترین و 

زنده ترین سند آن است.
غدیر از منظر آیات:

از منظر آیات جایگاه و اهمیت عید غدیر به گونه اى توصیف شده 
پیامبرشناسی،  آن گستره دین شناسی،  معنایی  تحلیل  است که 
دشمن شناسی، سنت شناسی، امام شناسی و امت شناسی را دربر 
می گیرد. خداوند متعال در قرآن کریم در آیات۳ و ۶۷ سوره مبارکه 
مائده چهار وصف عظیم را براى غدیر ذکر کرده است. این اوصاف 

چهارگانه عبارتند از:
1( مأیوس شدن کفار از دست اندازى به دین:

َِّذیَن َکَفرُوا ِمْن دِیِنُکْم َفاَل تَْخَشْوُهْم وَاْخَشوِْن« امروز کافران از  »الَْیْوَم یَِئَس ال
 دست اندازى به دین شما ناامید شده اند. بنابراین از آنها نترسید و 

از من بترسید.
2( کامل شدن دین:

» الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم دِیَنُکْم « امروز دین را براى شما کامل کردم.
۳( تمام کردن نعمت هاى الهی

» وَأَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتي « نعمتم را بر شما )در این روز( تمام 
گردانیدم.

4( راضی شدن به انتخاب دین اسالم)علی( براى مسلمانان:
» وَرَِضیُت لَُکُم اإْلِْساَلَم دِیًنا  « و خرسند شدم که اسالم کیش )آیین( 

شما باشد.) آیه ۳ سوره مبارکه مائده(
همچنین قبل از ماجراى غدیر خداوند خطاب به پیامبراعظم)ص( 
می فرماید: »اى پیامبر آنچه از جانب پروردگار بر تو نازل شده است 
را ابالغ کن، که اگر این کار را انجام ندهی، رسالت او را به جاى نیاورده 

اى.«
َّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  َِّك وَإِن ل یَا أَیَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْیَك ِمن رَّب
رَِسالََتُه َواهللُّ یَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللَّ الَ یَْهِدي الَْقْوَم الَْکافِرِیَن )آیه 

۶۷ سوره مبارکه مائده(
اى پیامبر! آنچه را از سوى پروردگارت به تو نازل شده است )در مورد 
والیت و جانشینی حضرت علی( اعالم کن واگر چنین نکنی، رسالت 
الهی را نرسانده اى و )بدان که( خداوند تو را از )شرّ( مردم )و کسانی که 
تحّمل شنیدن این پیام مهم را ندارند( حفظ می کند. همانا خداوند 

گروه کافران را هدایت نمی کند. 

این آیه به دالیلی که خواهد آمد مربوط به جانشینی حضرت علی 
علیه السالم و نصب او به والیت در غدیر خم به هنگام برگشت پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه وآله از سفر حج در سال دهم هجرى است. جالب 
اینکه این آیه در میان دو آیه اى قرار گرفته که مربوط به اقامه کتاب 
آسمانی است و شاید اشاره به این باشد که میان رهبر معصوم و اقامه 
ى کتاب آسمانی، پیوند محکمی برقرار است. آرى، امام است که می 
تواند کتاب آسمانی را به پا دارد و این کتاب خداست که می تواند امام 

واقعی را معرّفی کند.
همه ى مفّسران شیعه به اتکاى روایات اهل بیت علیهم السالم و نیز 
بعضی از مفّسران اهل سنت به عنوان یکی از مصادیق، آیه را مربوط 
 به نصب حضرت علی علیه السالم در غدیر خم به والیت و امامت

 دانسته اند.  جالب آنکه صاحب تفسیر المنار از مسند احمد و ترمذى 
و نسائی و ابن ماجه، حدیِث »َمن کنُت مواله فعلّی مواله« را با سند 
صحیح و موثّق بیان کرده است و سپس با دو جمله به خیال خود در 
آن تشکیك نموده است: اوّل اینکه مراد از والیت، دوستی است. )غافل از 
آنکه دوستی نیاز به بیعت گرفتن و تبریك گفتن و آن همه تشریفات در 
غدیر خم نداشت( دوّم آنکه اگر حضرت علی علیه السالم امام و رهبر بعد 
از رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله بود، چرا فریاد نزد و ماجراى نصب خود 
را در غدیر نگفت؟! )غافل از آنکه در سراسر نهج البالغه و کلمات حضرت 
علی علیه السالم ناله ها و فریادها مطرح است، ولی صاحب المنار گویا 

آن ناله ها و فریادها را نشنیده است. 
در تمام قرآن تنها در این آیه است که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
وآله نسبت به کتمان پیام، تهدید شده که اگر نگویی، تمام آنچه را 
که در 2۳ سال رسالت گفته اى هدر می رود. پس باید دید چه پیام 

مهمی است که این گونه بیان می شود؟
منابع:  

- تفسیرنور حجه االسالم قرائتی
- تفاسیر کبیر فخررازى و المنار.

-  این سطرها را در شب شهادت حضرت علی علیه السالم، نیمه 
شب 21 ماه رمضان 1۳۸۰ نوشتم.

- تفسیر نورالثقلین وامالی صدوق،ص 4۰۰.
- کافی، ج 2، ص 1۸.

ادامه دارد

مـوال و رهبـر اوسـت و این جمله را سـه بار تکرار کـرد و چنین 
ادامـه دادند: پروردگارا، دوسـتان علی را دوسـت بدار و دشـمنان 
او را خـوار. خدایـا علـی را محـور حـق قـرار ده و سـپس فرمود: 
الزم اسـت حاضـران ایـن خبـر را بـه غایبـان برسـانند. هنـوز 
اجتمـاع بـه حـال خـود باقی بـود که دوبـاره آهنـگ روح بخش 
وحـی گـوش جـان محمـد صلـی اهلل علیـه و آلـه را نواخت که: 
»امـروز دینتـان را برایتـان کامل نمودم و نعمت خود را بر شـما 
بـه پایـان رسـاندم و اسـالم را به عنـوان دین برایتان پسـندیدم« 
و بدیـن سـان علـی )ع( از جانب خداوند براى جانشـینی پیامبر 

)ص( برگزیده شـد.
 سندیت واقعه غدیر خم

مرحـوم عالمـه امینـی در کتـاب الغدیـر خـود نـام راویـان 
حدیـث غدیـر را بـه ترتیـب زمـان زندگـی ذکر کــرده اســت:

در میـان اصحـاب رسـول خـدا )ص ( 11۰ نفـر، در میـان 
تابعیـن ۸4 نفـر، در میـان علماى قـرن دوم هجـرى 5۶ نفر، در 
میـان علمـاى قرن سـوم هجرى ۹2 نفـر، در میـان علماى قرن 
چهـارم هجـرى 4۳ نفـر، در میـان علمـاى قـرن پنجـم هجرى 
24 نفـر، در میـان علمـاى قرن ششـم هجرى 2۰ نفـر، در میان 
علمـاى قـرن هفتم هجرى 21 نفر، در میان علماى قرن هشـتم 
هجـرى 1۸ نفـر، در میـان علماى قـرن نهم هجـرى 1۶ نفر، در 
میـان علمـاى قرن دهـم هجرى 14 نفـر، در میـان علماى قرن 
یازدهـم هجـرى 12 نفـر، در میـان علماى قـرن دوازدهم هجرى 
1۳ نفـر، در میـان علمـاى قـرن سـیزدهم هجـرى 12 نفـر، در 

میـان علمـاى قـرن چهاردهم هجـرى 1۹ نفر.
حدیـث غدیـر در کتب معتبر اهل سـنت از جملـه در کتاب 
»مسـند« امـام احمـد حنبـل، در »سـنن« ترمـذى، »مسـند 
احمـد« و در »مسـتدرک« حافظ ابـن عبداهلّل حاکم نیشـابورى 

بـه مضامیـن مختلف ذکر شـده اسـت.
مفهوم عید

هیجدهـم ذى الحجـه روز غدیـر خـم را مسـلمین خصوصـاً 
شـیعیان عید شـمرده اند. لغویـون عید را از مشـتقات ماده »ع 
و د« بـه معنـاى بازگشـت می داننـد و در نوروز بازگشـت حیات 
را بـه پیکـر سـرد گرامـی مـی دارنـد، حیاتـی کـه در هجـوم 
خـزان به سـردى مـی گراید و در بیداد سـرماى زمسـتان تا مرز 
نیسـتی پیـش مـی رود تـا آنجا کـه گویـی هرگز نبوده اسـت.

در مقـام تطبیـق ایـن نکتـه بـا موازیـن مکتبـی و مذهبـی 
بایـد گفـت عیـد آدمـی بزرگداشـت بازگشـت حیـات معنـوى 
انسـان اسـت. در چنین باورى نوروز انسـان روزى اسـت که وى 
بـه خویشـتن بـاز گـردد و گمشـده اش را دریابـد. مثـاًل در مـاه 
مبـارک رمضـان آدمی بعد از سـی روز جهـاد و مجاهده با نفس 
سـرکش تمـام ناخالصـی هـاى وجـودش را ذوب مـی کنـد تـا 
عبودیـت نـاب در آن تجلـی کند و آنـگاه عید فطر اسـت. پس 
عید اسـالمی بازگشـت حیات اسـت و تعیین آن بر عهده شـرع 
اقـدس. غدیـر بنا بر این تفسـیر هـر دو شـرط را دارد یعنی هم 
بازگشـت به خویشـتن اسـت و هم از طرف شـرع مشخص شده 
اسـت. غدیـر بازگشـت حیـات دوباره اسـالم اسـت، عـالوه اینکه 

عیـد غدیر تشـریع هم شـده اسـت.
در زیـر بـه نمونـه هایـی از روایاتی کـه غدیر را عید شـمرده 

اند اشـاره می شـود :
فـرات بـن ابراهیـم کوفـی از امـام صـادق علیـه السـالم نقل 
مـی کنـد کـه ایشـان بـه نقـل از پیامبـر اکـرم فرمودنـد :یـوم 
غدیـر خـم افضـل اعیـاد امتـی ؛روز غدیـر بزرگتریـن عیـد امت 
مـن اسـت .حسـن بـن راشـد مـی گویـد از امـام صـادق علیـه 
السـالم پرسـیدم: غیـر از عیـد فطـر و قربـان بـراى مسـلمانان 
عیـد دیگـرى هـم هسـت؟ فرمودنـد: بلی و ایـن عیـد از آن دو 
عیـد دیگـر بـا فضیلت تر اسـت .گفتم کـدام روز اسـت ؟فرمود: 
روز هیجدهـم مـاه ذى حجـه عیـد غدیـر خـم .عـرض کـردم: 
قربانـت شـوم در آن روز چـه اعمالی انجام دهیـم؟ فرمودند: روزه 
بگیریـد بـر محمـد و آلش صلـوات بفرسـتید ...... یقیـن بدانید 
انبیـا علیهـم السـالم روزى کـه وصی خـود را نصب مـی کردند 

امـر مـی کردنـد کـه آن روز را جشـن بگیرند.
وقتـی بـه سـیره ائمـه و پیامبـر اکـرم مراجعـه مـی شـود 
در مـی یابیـم کـه پیامبـر و امیـر مؤمنـان و سـایر ائمـه با روز 
غدیـر بـه عنـوان یـك عیـد برخـورد کـرده و مسـلمانان را بـه 
تبریـك و تهنیـت گفتـن به هـم دعوت کـرده اند. امام حسـن 
علیـه السـالم روز عیـد غدیـر در کوفـه مهمانی بزرگـی برپا می 

داشتند.
امـام علـی بـا فرزنـدان و گروهـی از پیروانـش بعـد از نمـاز 
بـراى شـرکت در مجلـس بـه منـزل امـام حسـن علیه السـالم 
مـی رفتنـد .و پـس از اتمـام مهمانی امام حسـن علیه السـالم 
هدایایـی بـه مـردم اعطا می فرمـود .لذا این حرکت امام حسـن 
علیـه السـالم موجب شـد مردم بـه روز عید غدیر عـادت کنند.

منابع:
- تفسـیر نورالثقلین و عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 1۳۰.

- صباح المجتهد، ص۷۳۷ 
- اقبال، سیدبن طاوس، ص4۶۶

- وسایل الشیعه، ج5 ص224

همدیگر شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تاکیـد کردنـد: 
شـیعه ضمـن حفـظ عقایـد درخشـان خود اجـازه نخواهـد داد 

کـه اعتقـاد بـه غدیـر موجـب تفرقـه بیـن مسـلمانان باشـد.
رئیـس شـوراى حـوزه هـاى علمیـه اسـتان  بـا تاکیـد بـر 
ایـن عیـد گفتنـد:  باشـکوه در  برگـزارى جشـن هاى بـزرگ و 
رعایـت دسـتورالعمل هاى بهداشـتی از جملـه رعایـت فاصلـه 
اجتماعـی، اسـتفاده از ماسـك و انجـام سـایر نکات بهداشـتی 
کـه از سـوى سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا ابـالغ شـده در ایـن 

مراسـم هـا ضـرورى اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی در بخـش دیگرى 
از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه انتخـاب شـهردار تبریز از سـوى 
شـوراى اسـالمی این شـهر گفتند: همچنان که قباًل در جریان 
انتخابـات شـوراها گفته ام و همگان آگاه هسـتند، همچنان که 
هیچکـدام از کاندیداهـاى شـوراها مـورد حمایت بنـده نبود، در 

انتخـاب شـهردار هم از هیـچ کس حمایـت نمیکنم.
ایشـان افزودنـد: اعضـاى 1۳ نفـره شـوراى منتخـب در ایـن 
دوره شـاهد هسـتند نه کسی را سـفارش کرده ام و نه شخصی 
بـراى تصدى شـهردارى تبریـز مورد حمایـت بنـده خواهد بود، 
امـا از شـوراى شـهر انتظـار داریم با دقـت کامل شـخصی را به 
عنـوان شـهردار انتخـاب کنند که در شـأن شـهر تبریز و شـهر 

باشد. محراب  شـهیدان 
امـام جمعـه تبریـز با بیـان اینکـه واژه عید به معنـی رجوع 
و برگشـتن اسـت، گفتنـد: قربـان به معنـی قربانی و یـا هر آن 
چیـزى که انسـان بـه وسـیله آن بـه خداوند نزدیك می شـود؛ 
از ایـن رو عیـد قربـان یعنـی بازگشـت انسـان بـه مقـام تقرب 
الهـی اسـت، ایـن مقـام در سـایه مبـارزه بـا هواهـاى نفسـانی 
 در پرتـو تذهیـب، خودسـازى و بهـره گیـرى از فرصـت الهـی و 

فرصت هاى نابی که در اختیار انسان قرار داده میشود.
در  حجـاج  عملـی  وحـدت  تجلـی  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان  
مناسـك حـج ادامه دادند: انسـان ها بـا تعظیم بر آسـتان حق 
و اخـالص خـود را اظهـار مـی کننـد و بعـد از آن بـا چهـره اى  
گشـاده بـه خاطـر اینکـه توفیـق حضـور در حـج داشـتند بـه 

همدیگـر تبریـك مـی گوینـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی  بـا اشـاره بـه 
نمـاز پرشـکوه مسـلمانان در مسـجد االقصـی در برابـر رژیـم 
صیهونیسـتی گفتنـد: در اقصـی نقـاط دنیا وحدت مسـلمانان 
جلـوه خاصـی دارد و رهبـر انقـالب در پیـام ویـژه اى کـه بـه 
مناسـبت ایـام حـج صـادر فرمـوده بودنـد بـه جامعه اسـالمی، 
امـت واحـده اسـالمی، وحدت مذاهـب و توطئه اسـتکبار تاکید 
داشـته انـد کـه سالهاسـت ایـن موضـوع از جانـب معظـم لـه 

تکرار شـده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد: در عیـد 
ابراهیـم  قربانـگاه حضـرت  یـاد  بـه  آگاه  انسـان هـاى  قربـان 
هسـتند و ایـن عیـد برخـالف دیگـر اعیـاد هیـچ اختالفـی در 
آن نیسـت و همـه مسـلمانان در خصـوص آن وحـدت دارنـد.

عید سعید غدیر خم
عید اکمال دین خدا

سوئیِس خاورمیانه در چالش بحران 
اقتصادی، فساد و سوءمدیریت
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شهرســتان هریــس داراى پیشــینه تاریخــی درخشــانی بــوده و 
ــا  ــود جــاى داده اســت.یکی از آنه ــادى را در خ ــار باســتانی زی آث
ــی اســت کــه در روســتاى خانقــاه شــهر  بقعــه تاریخــی و زیبای
ــس  ــه کــه شــیخ اســحاق هری ــه بقع ــه و ب ــرار گرفت ــس ق هری

ــروف اســت. مع
ــاد ــه ابع ــه آجــرى مســتطیل شــکل ب ــك بقع ــه ی ــن بقع  ای

ــرى  ــاى آج ــوار ه ــنگی و دی ــاى س ــا ازاره ه ــر ب  ۶× 1۳/5 مت
 قــرار دارد کــه مــردم محــل آنــرا بقعــه شــیخ اســحاق

 مــی نامنــد. ایــن بقعــه از ســه قســمت تشــکیل شــده اســت: 
ایوان,نمازخانــه و مقبــره .

ــه شــمال و داراى دو ســتون  ــوان هــم عــرض بنــا مشــرف ب ای
چوبــی اســت نمازخانــه مربــع مســتطیلی شــکل و بــا پوشــش 
تخــت چوبــي بــه ابعــاد ۶/5 × 4/5 متــر اســت و نهایتــاً مقبــره 
ــروي  ــد ک ــمان آن گنب ــارت و آس ــمت عم ــن قس ــی تری جنوب
بلنــدي بــه ارتفــاع تقریبــي 11 متــر میباشــد. در قســمت بــاالي 
ورودي ســنگ نبشــته اي بــه خــط ثلــث وجــود دارد که نــام باني 

آن اســت و امــروزه قســمتي از آن از بیــن رفتــه اســت.
ــه گورســتان مجــاور و  ــا توجــه ب ــخ ســاخت ایــن بنــا را ب تاری

ــه نســبت داد. ــه دوره صفوی ــوان ب ــارى میت ــیوه معم ش
ایــن بقعــه بــا توجــه بــه مجــاورت بــا کوه”اکوزداغــی” عــالوه بر 

جاذبــه تاریخــی جاذبــه طبیعــی زیبایی نیــز دارد.

بقعه شيخ اسحاق هريس 

وجود موی گربه در لباس نمازگزار
آیا گربه نجس است، اگر موى آن در لباس نمازگزار باشد، نماز اشکال دارد؟

جواب: گربه نجس نیست، ولی فضله آن نجس است و اگر موى آن بر بدن 
یا لباس نمازگزار باشد، نماز باطل است.

 خمس ارث
آیا اموال ـ از جمله سهام ـ به ارث رسیده از پدرم در صورتی که ندانم با 

پول مشمول خمس خریدارى شده یا نه، خمس دارد؟
جواب: خمس ندارد.

رعایت قواعد تجویدی در نماز
آیا هنگام قرائت سوره حمد در نماز باید قواعد تجوید رعایت شود؟

جواب: مالِک صحت قرائت، اداى درست مخارج حروف و حرکات و سکنات 
آن است )به گونه اى که عرب زبانان، آن را اداى همان حرف بدانند( و رعایت 

محسنات تجویدى الزم نیست.
 تخلیه حوض پرورش ماهی به قصد صید

چنانچه دریچه تخلیه آب حوضچه هاى پرورش ماهی را به نیت صید 
ماهی باز کرده تا آب کامال تخلیه شده و ماهی ها جان 
دهند، آیا عمل مذکور صید محسوب شده و ماهی ها 

حالل هستند؟
جواب: در فرض سوال تذکیه محقق است و ماهی ها 

حالل اند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 8 مرداد 1400 (
 ارســال چهارمیــن نامــه صــدام بــه مســؤوالن ایــران پــس از پایــان 

جنــگ )1۳۶۹ ش(
ــته و  ــتاد برجس ــوي« اس ــن مجتب ــید جــالل الدی درگذشــت »س

ــي )1۳۷۸ ش( ــوم عقل ــهیر عل ــگر ش پژوهش
ــهروردي«  ــهاب الدین س ــیخ ش ــهید »ش ــارف ش ــت ع روز بزرگداش

ــه »شــیخ اشــراق« ــروف ب مع
ادامه عملیات رمضان )1۳۶1ش(

رحلت عالم بزرگوار آیت اهلل شیخ علي اکبر مشکیني )1۳۸۶ش(
ــدیدى رخ داد و  ــاى ش ــه ه ــدران زلزل ــان و مازن ــهرهاى خراس در ش

ــود آورد)1۳4۹ش( ــیارى بوج ــی بس ــی و جان ــات مال تلف
ایران از بانك بین المللی پنجاه میلیون دالر وام گرفت)1۳4۹ش(

موســي نــوري اســفندیاري بــه ریاســت اداره کل صناعــت تعییــن و 
معرفــي شــد. )1۳1۶ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) 19 ذی الحجه 1442 (

  تولــد فقیــه مجاهــد »ســیدمحمد طباطبایــي« از رهبــران اصلي 
ــروطه)125۸ ق( نهضت مش

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 30 جوالی 2021 (

ــزي  ــور اندون ــد در کش ــتعماري هلن ــي و اس ــوذ سیاس ــاز نف   آغ
)1۶۰2م(

 تولد »ژوزف ایِشْنْدروف« شاعر و ادیب معروف آلماني )1۷۸۸م(
ــي  ــرت مارکــوزه« متفکــر و فیلســوف برجســته آلمان  مــرگ »هرب

)1۹۷۹م(
 روز ملي و استقالل »وانوآتو« )1۹۸۰م(

غدیر در کالم امام خمینی)ره(
امام خمینی در دیدارى که با مسئولین نظام به مناسبت عید غدیر در روز 
دوم شهریور ماه سال 1۳۶5 مطابق با 1۸ ذى الحجه 14۰۶ در محل حسینیه 
جماران داشتند فرمودند »مسئله غدیر، مسئله اى نیست که بنفسه براى 
حضرت امیر یك مسئله اى پیش بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد 
کرده است. آن وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده 
است که غدیر پیش بیاید. غدیر براى ایشان ارزش ندارد؛ آن که ارزش دارد خود 
حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیر آمده است.« متن سخنان امام در این 

دیدار در ادامه آمده است:
، این عید مبارک به همه ملت هاى مظلوم و بخصوص  امیدوارم ان شاء اهلَلّ
به ملت شریف ما مبارک باشد. خداوند ان شاء اهلَلّ که با عنایات خاصه خود 
نظرى به این ملت بزرگ که باید گفت پرچمدار اسالم در این عصر هستند، به 
اینها عنایت خاصی بفرماید و آنها را از عنایات خاصه خود نصیب بزرگ عنایت 
بفرماید. من درباره شخصیت حضرت امیر چه می  توانم بگویم و کی چه می 
 تواند بگوید. ابعاد مختلفه  اى که این شخصیت بزرگ دارد، به گفتگوى ماها و 
به سنجش بشرى در نمی  آید.کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع 
اسماء و صفات حق تعالی است، ابعادش به حسب اسماء حق تعالی باید هزار 
تا باشد و ما از عهده بیان حتی یکی اش نمی  توانیم برآییم. این شخصیت که 
جامع تضاد است، امور متضاده در او جمع است، کسی نمی  تواند در حول 
و حوش او سخن بگوید؛ از این جهت، من در این موضوع بهتر می  دانم که 
ساکت باشم. لکن مسئله  اى را که بهتر است ما بگوییم، انحرافاتی است که 
براى ملت ها و خصوصاً، براى شیعیان این حضرت پیش آمده است در طول 
تاریخ و دسته ایی که این انحرافات را از اول به وجود آورده  اند و توطئه  هایی 
که بوده است در طول تاریخ و اخیراً در این ساله اى اخیر، سده  هاى اخیر 
پیش آمده است، آنها را عرض  کنم.مسئله غدیر، مسئله  اى نیست که بنفسه 
براى حضرت امیر یك مسئله  اى پیش بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را 
ایجاد کرده است. آن وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب 
این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر براى ایشان ارزش ندارد؛ آن که ارزش 
دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیر آمده است. خداى تبارک و 
تعالی که مالحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول اهلَلّ کسی نیست که 
بتواند عدالت را به آن طورى که باید انجام بدهد، آن طورى که دلخواه است 
انجام بدهد مأمور می  کند رسول اهلَلّ را که این شخص را که قدرت این معنا 
را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یك حکومت الهی 
داشته باشد، این را نصب کن. نصب حضرت امیر به خالفت این طور نیست 
که از مقامات معنوى حضرت باشد؛ مقامات معنوى حضرت و مقامات جامع 
او این است که غدیر پیدا بشود. و اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حاال این 
غدیر را آن قدر ازش تجلیل کرده  اند، نه از باب اینکه حکومت یك مسئله  اى 
است، حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس می  گوید که »به قدر 

این کفش بی  قیمت هم پیش من نیست« آنکه هست اقامه عدل است.
)صحیفه امام، ج 2۰، ص: 11۸-111(

صحيفه نور امام خميني )ره(

یکــي از دســتاوردهاي انقــالب اســالمي نهاد 
ــر  ــر رهب ــه تعبی ــه ب ــت ک ــیج اس ــزرگ بس ب
ــات  ــالب از آی ــود انق ــل خ ــالب مث ــم انق معظ

ــي اســت. اله
ایــن آیــه الهــي را امــام راحــل )ره( بــر 
ــروزي انقــالب  ــرد مهــم “حفــظ پی اســاس راهب
ــه  ــت ” در مورخ ــر اس ــروزي مهمت ــود پی از خ
ــالب  ــا از انق ــود ت ــیس نم ــاه 5۸ تاس 5 آذر م
ــي،  ــدات نظام ــه تهدی ــل هم ــالمي در مقاب اس
ــد  ــاع نمای ــادي دف ــي و اقتص ــي، سیاس فرهنگ
چنانچــه تــا کنــون در طــول ســه دهــه اخیــر 
کارآمــدي خــود را در ایــن ماموریــت ذاتــي ایفــا 

ــوده اســت. نم
نیــروي مقاومــت بســیج در کشــورمان 
ــاي  ــق آرمانه ــل تحق ــت عام ــرده اس ــت ک ثاب
بلنــد انقــالب اســالمي و پیشــرو در ســازندگي 
کشــور مــي باشــد و بــا شــاخصه هایــي چــون 
ــیراب  ــن، س ــت و تدی ــري، معنوی ــازش ناپذی س
ــر،  ــس، موث ــه نف ــاد ب ــي، اعتم ــارف دین از مع
فعــال، اثرگــذار توانســته اســت موجــب تقویــت 
ــالب  ــمنان انق ــت دش ــت، شکس ــت مل مقاوم

ــت. ــده اس ــالمي گردی اس
بنیانگــذار نظــام اســالمي در مــورخ 14 
اســفند 5۷ یعنــي 22 روز پــس از پیــروزي 
انقــالب اســالمي فرمــان تشــکیل نهــادي عــام 
ــع  ــت رف ــا جه ــد ت ــادر فرمودن ــه را ص المنفع
ــاي  ــواده ه ــوي خان ــادي و معن ــاي م کمبوده

ــد. ــالش کنن ــور ت ــروم کش مح

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

برای تبیین و تبلیغ غدیر هزینه نشده است
ــر در آذربایجــان  ــی غدی ــن الملل ــاد بی ــس بنی رئی
شــرقی گفــت: بــراى تبییــن و تبلیــغ غدیــر خــم یك 
صــدم مســاله عاشــورا هزینــه صــرف نشــده، در حالــی 
کــه اطعــام دادن در روز غدیرخــم چنان ارزشــمند اســت 
کــه گویــی در بیــت خداونــد اطعــام داده شــده اســت.
 آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزارى حــوزه

ــاد  ــس بنی ــر رئی ــی ف حجــت االســالم  حســن کامل
ــروز در  ــرقی ام ــر در آذربایجــان ش ــی غدی ــن الملل بی
جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه بایــد همــه مــردم، 
تشــکل هــاى مردمــی و دســتگاه هــاى دولتــی تالش 
کننــد تــا غدیــر از غربــت خــارج شــود، گفــت: هیــچ 
موضوعــی در موضوعــات دینــی بــه اهمیــت موضــوع 

غدیــر نیســت.
وى بــا تاکیــد بــه اینکــه مســاله غدیــر مهــم تــر از 
مســاله عاشوراســت، ادامــه داد: بــراى تبییــن و تبلیــغ 
غدیــر خــم یــك صــدم مســاله عاشــورا هزینــه صــرف 
نشــده، در حالــی کــه اطعــام دادن در روز غدیرخم چنان 
ارزشــمند اســت که گویــی در بیــت خداوند اطعــام داده 

شــده اســت.
ــروز  ــرد: ام ــه ک ــر اضاف ــی ف حجــت االســالم  کامل
همــه گرفتــارى هــا و مصائــب جهــان اســالم در نتیجه 
بــی توجهــی بــه امــر غدیــر و انحــراف از آن اســت کــه 
نتیجــه آن را در جوامــع محتلــف در ایجــاد تفرقــه بین 

مــردم و کشــتار و ... شــاهد هســتیم.
وى بــا بیــان اینکــه غدیــر مایــه اختــالف نیســت و 
محــور وحــدت اســت، گفت: همــه ائمــه اطهــار)ع( در راه 
احیــاى غدیــر به شــهادت رســیده انــد و امــام عصر)عج( 
ــد  ــی برن ــر م ــه س ــت ب ــاى آن در غیب ــراى احی ــز ب نی
ــه  ــر آن را ب ــالم در روز غدی ــر اس ــه پیامب ــی ک موضوع

صــورت صریــح و شــفاف بیــان فرمودنــد.

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگرى ای ــی و گردش فرهنگ

شفیقه موسویمعرفي کتاب

احمـد  سـید  اهلل  آیـت  حضـرت 
سـید  اهلل  آیـت  فرزنـد  خسروشـاهی 
مرتضـی از علمـاى اعـالم و فقهـاى عظام 
در 2۶  اسـت  تبریـز  شـهر  از  برخاسـته 
ربیـع الثانـی سـال 1۳۳۰ ق. برابـر بـا 2۶ 
علـم  خانـدان  در  12۹1ش.  فروردیـن 
و اجتهـاد خسروشـاهی قـدم بـه عرصـه 

نهـاد. هسـتی 
دروس مقدماتـی و بخشـی از سـطوح 
عالـی را نـزد پـدر بزرگـوار و دیگـر اسـتادان حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت.

در واقعه تبعید والد معظم خود همراه ایشـان به سـمنان و مشـهد مقدس 
کرد.   عزیمت 

در مـدت اقامـت در مشـهد رضـوى از حضـور عالمـان نامـدار همچـون 
حضـرات آیـات عظام حاج آقا حسـین قمی، میرزا ابوالحسـن انگجـی و میرزا 

محمـد آقـازاده خراسـانی بهـره برد.
آنـگاه بـه تبریـز بازگشـت پـس از دو سـال اقامـت رهسـپار حـوزه 
علمیـه قـم گردیـد و در حلقـه شـاگردان حضـرات آیـات عظـام حـاج 
شـیخ عبدالکریـم حائـرى یزدى، آقا سـید محمدتقی خوانسـارى، سـید 
محمـد حجـت کـوه کمـرى در آمـد و بـه مقـام رفیـع اجتهـاد نایـل 
شـد.در مسـیر نهضت اسـالمی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم 
آذربایجـان و از حامیـان و همراهـان رهبـر فقیـد انقـالب حضـرت امام 
خمینـی )ره( بـود و در ایـن راه مـرارت ها و زنـدان و تبیعـد را بر خود 

سـاخت. هموار 
حضرتـش در 2۹ جمـادى الثانـی 1۳۹۷ ق برابـر بـا 2۸ خـرداد 1۳5۶ ش 

چشـم از جهان فروبسـت.
پیکـر پاکـش پس از تشـییع باشـکوه در تبریز به مشـهد مقـدس منتقل و 
در جـوار بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجـج امام علـی بن موسـی الرضا 

علیه السـالم به خاک سـپرده شـد.
قدس اهلل نفسه الزکیه

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل 

سید احمد خسروشاهی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1۳۹2

کتاب »روایتي از زندگي 
اهلل  آیت  حضرت  زمانه  و 
سید علي خامنه اي: 1۳1۸ 
تا کنون« توسط پژوهشگر 
برجسته تاریخ دفاع مقدس، 
به  و  نیا،  شیرعلي  جعفر 
نشر   « انتشارات  همت 
سایان« در سال 1۳۹4 فیپا 
صفحه   ۹۹2 در  و  گرفته 
تدوین و با 1۰۰۰۰۰ نسخه به 

زیور چاپ آراسته شد. اثر حاضر روایتی مبتنی بر متن و تصویر حول 
محور زندگی سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقالب اسالمی دارد و هم 
اکنون نیز پاسخگوي بخش از نیاز عالقمندان و محققان در حوزه اسالم، 

انقالب و والیت مي باشد.
اثر حاضر روایتی است از ۷5 سال زندگی رهبر معظم انقالب )مد 
ظله العالي(؛ از روزهاى کودکی و مدرسه، روزهاى مبارزه تا پیروزى انقالب، 
از سال هاى پرمخاطره دهه شصت، دوران ریاست جمهورى و سال هاى 
جنگ، از 25 سال رهبرى از دولت سازندگی تا دولت اصالحات و پس از 
آن تا امروز، روایتی از حوادث داخلی، منطقه ا ى و بین المللی، آمیزه اى از 

سیاست، تاریخ، اجتماع و فرهنگ.
گفتار ها،  سخنرانی ها،  یکایك  بررسی  حاصل  حاضر  مجموعه 
مصاحبه ها، نامه ها و پیام ها و مطالعه و تحقیق بیش از 5۰۰ اثر با 
مضمون اطالعات تاریخی درباره زندگی مقام معظم رهبرى است. مولف 
روایت ها را ضمن دقیق و مستند بودن، روان و خواندنی بازگو کرده و 
کوشیده است دشوارى درک مسائل پیچیده تاریخ را براى مخاطبانش 
آسان نماید، ایشان درباره شیوه روایت در کتاب حاضر در مقدمه این 
اثرچنین مي نگارند: »... همواره از زیاده و پیچیده گویی در روایت هاى 
تاریخی گریزان بوده ام. در آخرین روزهایی که به تکمیل مقدمه مشغول 
بودم، به جمله اى از باربارا تاکمن مورخ مشهور برخوردم که احساس 
کردم جمله اى رسا براى روشی است که در مسیر رسیدن به آن گام 
برمی دارم: هدف مورخ حفظ توجه خواننده است، یا باید باشد... من 
می خواهم خواننده ام صفحه را که برمی گرداند، به آخر برساند. این 
مقصود موقعی حاصل می شود که روایت روان پیش برود و فرسوده 

و دربند تحقیق و زیر بار تفصیل به گل ننشیند.«
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر نه فصل با عناوین »متولد فروردین: از 
تولد تا طلبگي و هجرت به قم، روزهاي مبارزه: از سفر به قم تا تبیعد به 
ایرانشهر، اوج انقالب: از درگذشت آقا مصطفي خمیني تا پیروزي انقالب، 
روزهاي سخت: از پیروزي انقالب تا ریاست جمهوري، دولت ناهماهنگ: 
دوران ریاست جمهوري، جانشین امام: از رهبري تا پایان دولت هاشمي، 
سال هاي پر حادثه: دوران ریاست جمهوري خاتمي، بازگشت: دوران 
ریاست جمهوري احمدي نژاد، تدبیر و امید: دوران ریاست جمهوري 
روحاني« است. فصول کتاب با تولد سیدعلی خامنه اى در فروردین 
1۳1۸ آغاز می شود و تا ۷5 سال بعد از آن را تا فروردین 1۳۹۳ روایت 
می کند؛ که 25 سال آن مربوط به دوران رهبرى ایشان است. فصل هایی 
که با هنرمندى شاپور حاتمی با گرافیك مناسب، صفحاتی خواندنی و 
دیدنی فراهم آمده است. این کتاب متن مفصلی دارد. مجموعه حاضر 
از نظر تصویرى، شامل 12۰۰ عکس کمتر دیده شده و منتشر نشده 

است که مکمل متن مفصل این کتاب مي باشند.
سیدعلی  زندگی  آغازین  روزهاى  روایت  کتاب  فصل  نخستین 
خامنه اى است؛ روایت روزگار کودکی، مکتب، دبستان و ورود به حوزه  
علمیه تا قبل از هجرت به قم. فصل دوم از روزهاى هجرت ایشان به قم 
و شرکت در مجالس درس علماى قم و امام خمینی)ره( است. فصل 
سوم با اولین بازداشت ایشان آغاز می شود تا دوران تبعید و بعد پیروزى 
انقالب. فصل چهارم با روزهاى پس از پیروزى آغاز می شود تا انفجار 
ششم تیر ماه 1۳۶۰. فصل پنجم به دوران ریاست  جمهورى می پردازد؛ 
روزهایی که پس از انفجارى مهیب بخش زیادى از مسئولین انقالب 
شهید شده بودند. آقاى خامنه اى سومین رئیس  جمهور کشور و اولین 
رئیس جمهور روحانی شد. فصل ششم آغاز دوران رهبرى است و تا 
پایان دولت سازندگی در این فصل روایت می شود. فصل هفتم با ریاست 
 جمهورى سید محمد خاتمی آغاز می شود. فصل هشتم روایت دوران 
رهبرى در دوره ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد است. فصل نهم 
کتاب، فصل کوتاهی است که با پیروزى حسن روحانی آغاز می شود. 
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از تغییر نحوه  تعامل با دنیا 
سخن گفته بود و سیاست خارجی از مهم ترین محورهاى تبلیغاتی 
ایشان بود. پیروزى او با شعار »دولت تدبیر و امید« روزهاى جدیدى را 
رقم زد؛ روزهایی که با امیدوارى هاى بسیارى آغاز شد و هم اکنون نیز در 
خوف و رجا ادامه دارد. فصل پایانی کتاب با آغاز بهار 1۳۹۳ و نام گذارى 
این سال به سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادى« 
پایان می یابد. در بیست و نهمین روز این بهار سه ربع قرن از تولد 
آیت اهلل خامنه اى گذشته و کمتر از دو ماه پس از آن، 14 خرداد 1۳۹۳ 

ربع قرن است که آیت اهلل خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمی است.
بخش پایاني اثر حاوي نمایه بسیار جامع از مداخل مهم کتاب 
حاضر مي باشد این نمایه دسترسي خوانندگان را به محتوي متن 
بسیار سرعت بخشیده است. اثر حاضر هم اکنون در کتابفروشي دریا 
موجود مي باشد. و  عالقمندان می توانند با تخفیف از این مجموعه 

نفیس  خریدارى نمایند.

روایتي از زندگي و زمانه حضرت آیت اهلل 
سید علي خامنه اي: 1318 تا کنون

ــام  ــرقی و ام ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــرافراز  ــزرگ و س ــتان ب ــد: خوزس ــز گفتن ــه تبری جمع
و  غفلت هــا  و  کم مهرى هــا  ســال ها  ایــن  در 
ــن  رو  ــده؛ از ای ــل ش ــادى را متحم ــوء مدیریت هاى زی س
تنــش آبــی ایــن خطــه از ایــران عزیــز نیازمند عــزم ملی 

ــت. ــادى اس ــت جه و مدیری
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــرت  ــرقی حض ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول  نماین
 حجــت االســالم والمســلمین ســید محمدعلــی 
آل هاشــم در جلســه شــوراى فرهنــگ عمومی اســتان با 
بیــان اینکــه هم اکنون 2۰شــهر و بیــش از ۷۰۰ روســتا در 
خوزســتان بــا مشــکل کم آبــی دســت و پنجــه نــرم می 
کننــد، گفتنــد: در طــول ســه دهــه گذشــته، مدیریــت 
منابــع آب در ایــران دچــار کم تدبیــرى و ســوء تدبیر شــده 
ــدون یــك نقشــه راه درســت  و اقدامــات انجــام یافتــه ب

بــوده اســت.
ــوذ دشــمن در  ــه نف ــا اشــاره ب ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
بدنــه کارشناســی و مدیریتــی آب و خــاک کشــور ادامــه 
داد: مــردم نجیــب و کم نظیــر خوزســتان کــه ســال هاى 
ــوام و  ــام اق ــا تم ــران را ب ــاع از ای ــزرگ دف ــنگر ب ــال س س
قبایــل خــود تشــکیل داده اند نجیبانــه و بزرگوارانــه به این 

مشــکالت مزمــن و دیرپــا اعتــراض دارنــد.
ایشــان بــا تاکیــد بر اینکــه مردم خوزســتان حســاب 
ــدا  ــزدور و بیگانه پرســت ج ــان م ــود را از فرصت طلب خ
کرده انــد، گفتنــد: مــردم ایــن اســتان در حــوادث 24 تــا 
2۶ تیرمــاه در حمیدیــه و سوســنگرد و شــادگان و زرگان 
اهــواز، به فراخــوان دشــمن قاطعانــه  بی اعتنایــی کردنــد.

رئیــس شــوراى فرهنــگ عمومــی اســتان  بــا اشــاره 
بــه چنــد تجمــع کوچــك در خوزســتان در پــی تنــش 
آبــی بوجــود آمــده اظهــار داشــتند: برخی خشــونت هاى 
مقطعــی و سوءاســتفاده عناصــر تجزیه طلــب شــد، امــا 
ــت و  ــمندانه از موقعی ــا درک هوش ــار ب ــن دی ــردم ای م
ــود را از  ــاى خ ــا و گالیه ه ــور، دلخورى ه ــرایط کش ش
مســیرهاى قانونــی و در گفتگو بــا مســئوالن و از طریق 

نماینــدگان مجلــس و خبــرگان پیگیــرى مــی کننــد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی در بخــش 

دیگــرى از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه پنجــم مــرداد روز 
ــه  ســه اجتمــاع بــزرگ  نمــاز جمعــه گفتنــد: اســالم ب
ــاز  ــه در نم ــه ک ــات روزان ــد، اجتماع ــت می ده اهمی
ــه  ــی ک ــاع هفتگ ــود. اجتم ــل می ش ــت حاص جماع
مراســم نمــاز جمعــه اســت، و اجتمــاع حــج که ســالی 

ــه خــدا انجــام می شــود. ــار خان ــار در کن ــك ب ی
ــان  ــان اینکــه در ایــن می ــا بی امــام جمعــه تبریــز ب
نقــش نمــاز جمعــه به دلیــل خطبه محــورى اش 
ــف  ــه در ردی ــد: نمــاز جمع بســیار مهــم اســت، افزودن
ســه موضــوع اساســی توحیــد، امامــت و جهــاد آمــده 
اســت کــه بیانگــر جایــگاه بســیار رفیــع ایــن فریضــه 

ــی اســت. اله
رئیــس شــوراى حــوزه هــاى علمیــه اســتان بــا بیــان 
ــه  ــن س ــد، ای ــه ببین ــه لطم ــاز جمع ــر نم ــه اگ اینک
موضــوع مهــم و اساســی را نیــز تحت الشــعاع خــود قرار 
ــاز  ــه نم ــع دو خطب ــاى رفی ــد: بن ــه دادن ــد، ادام می ده
جمعــه مبتنــی بــر عنصر بســیار مهم ســخن اســتوار 
اســت یعنــی ســخنی کــه در آن سســتی، لغــو، دروغ و 

نفــاق نیســت.
ایشــان الزمــه ایمــان را تقــوا و الزمــه ى تقــوا، ســخن 
ــات،  ــرآن و روای ــات ق ــد: در ادبی اســتوار دانســته و افزودن
نمــاز جمعــه تأمین کننــده ســه نیــاز ضــرورى جامعــه 

یعنــی هدایــت، امنیــت و برکــت اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی در ادامــه با 
تبریــك عیــد غدیــر و تاکیــد بــر برگــزارى مراســم هــاى 
جشــن این عیــد بــزرگ گفتنــد: از همراهی هیــات هاى 
عــزادارى حســینی در برگــزارى مراســم ها بســیار تشــکر 
مــی کنــم؛ و ایــن نکتــه را یــادآور میشــوم که بایــد توجه 
کنیــم ماننــد چنــد ســال گذشــته تــا روز مباهلــه بــه 

هیــچ وجــه عــزادارى محــرم برگــزار نشــود.
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