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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:
امـام  و  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
جمعـه تبریـز گفتنـد: جوانان تحـت تأثیر جنگ رسـانه 
ای دشـمن نباشـند؛ آذربایجـان اتحاد خود با خوزسـتان 
را در هشـت سـال دفـاع مقـدس در عمـل نشـان داده و 
از مرزهـای کشـور در برابـر هجـوم بیگانگان دفـاع کرده 

است.
سـید  والمسـلمین  االسـام  حجـت  حضـرت 
محمدعلـی آل هاشـم در خطبـه هـای ایـن هفتـه نماز 
جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه توطئـه ناامن سـازی 
ایـران بـا جنگ رسـانه ای، راهبـرد اصلی دشـمنان علیه 
ملـت ایـران اسـت، گفتنـد: آذربایجـان جان و خـون داد 
تـا از مرزهـای ایـران اسـامی و مـردم شـجاع و صبـور 

خوزسـتان حفاظـت کنـد تـا اهـواز االحوازیـه نشـود.
امـام جمعـه تبریز بـا بیان اینکه دشـمن دلـش برای 
مـا نمی سـوزد، افزودند: هفته گذشـته تجمعـی با تعداد 
معـدودی در تبریـز انجـام شـد و شعارشـان حمایـت از 
خوزسـتان بـود. بنـده بـه جوانانـی کـه تحـت تأثیـر و 
القائـات رسـانه های خارجی قـرار گرفتند، اعـام می کنم 
عزیزان شـما جوانان این کشـور هسـتید مواظب باشـید 
تحـت تأثیـر دشـمن و رسـانه های خارجی قـرار نگیرید.

از  دیگـری  بخـش  در  تبریـز  نمـاز جمعـه   خطیـب 
خطبـه ها با اشـاره بـه رژه نیروی دریایی روسـیه گفتند: 
۵۴کشـتی جنگـی ازجملـه ۳ ناوچـه از هنـد و ایـران و 
پاکسـتان، ۴۸ فرونـد هواپیمـای جنگـی و ۴۰۰۰ نیـروی 

نظامی در آن شـرکت داشـتند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا بیـان 
اینکـه این حضـور مقتدرانـه پیام های زیـادی دارد، ادامه 
دادند: بررسـی مسـیر طوالنـی دریانوردی کـه با پیمودن 
۱۳هـزار مایـل دریایـی، معادل ۲۵هـزار کیلومتـر! که در 
بدتریـن فصـل سـال بـرای دریانـوردی انجـام می شـود 
یـک رکـورد بـزرگ در نـوع خود محسـوب می شـود. این 
امـر نشـان از توان باالی ایـران در فنـاوری صنایع دریایی 
اسـت کـه می توانـد شـناور بسـیار سـنگین مکـران بـا 
تنـاژ ۱۲۰هزار تُن و ناوشـکن محافظ سـهند بـا ۱۴۰۰تُن 

را راهـی ایـن ماموریت بـزرگ کند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان  بـا بیـان 
اینکـه اعـزام ایـن دو شـناور به روسـیه صرفاً یـک حضور 
نظامـی نیسـت، گفتند: ایـن حضور نماد برقـراری پیوند 
راهبـردی بـا کشـور قدرتمند روسـیه اسـت کـه چندان 
عوامـل  و  منطقـه ای  هم پیمانـان  و  آمریـکا  به مـذاق 

داخلـی اش خـوش نیامده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا یـادآوری اینکـه سیاسـت های 
شـیطانی استکبار در طول ۴۲سـال گذشته خصوصاً ده 
سـال اخیـر مبتنی بـر تشـدید تحریم همه جانبـه ایران 
به ویـژه در حـوزه دفاعـی بـوده اسـت، گفتنـد: روحیـه 
انقابـی و مدیریـت جهـادی فرماندهـان و دانشـمندان و 
کارگـران صنایـع دفاعـی و دریایی مـا نشـان داد با تکیه 
بـر ظرفیت هـای داخلـی می تـوان بلندتریـن گام هـا را 

به سـمت خودکفایـی برداشـت.
خطیـب نماز جمعه تبریز تاکید کردند: دسـتاوردهای 
ایـران در همـه زمینه هـا و از جملـه صنایـع دفاعـی و 
کشـورهای  و  گروه هـا  الهام بخـش  می توانـد  دریایـی 
مقاومـت در منطقه و جهان باشـد. وی در بخش دیگری 
از خطبـه هـای ایـن هفته با اشـاره به مناسـبت سـالروز 
امضای فرمان مشـروطه و شـهادت شـیخ فضـل اهلل نوری 
گفتنـد: بـه بیـان رهبـر معظـم انقاب حضـرت آیت اهلل 

العظمـی امـام خامنـه ای عزیـز اگـر حادثه مشـروطیت 
نبـود، انقـاب اسـامی به وجـود نمی آمد.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی افزودنـد: 
مشـروطیت اولین بـار ایـن فکـر را کـه مملکـت متعلـق 
دارنـد و  این جـا حقـی  اسـت، مـردم هـم در  به مـردم 
خواسـت آنهـا بایـد تأثیـری داشـته باشـد، مطـرح کرد، 
ایـن اولیـن حادثه اسـتثنایی بعـد از ورود اسـام، حادثه 

اسـت. مهمی  بسـیار 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا اشـاره 
بـه سیاسـت کشـور در آن مقطـع و حرکـت کـردن آن 
به سـمت سـکوالریزه  شـدن خاطر نشـان کردند: تاش و 
تحصن و شـهادت شـیخ فضل اهلل نـوری در حرم حضرت 
عبدالعظیـم)ع(، موجب شـد تـا نظارت اسـتصوابی علما 
بـر مصوبـات مجلس در اصـل دوم متمم قانون اساسـی 

گنجانده شـود. 

خون فرزندان آذربایجان در دفاع مقدس امضای اتحاد با خوزستان بود
۱۴ مـرداد مصـادف بـا سـالروز صدور فرمان مشـروطیت توسـط 
مظفرالدیـن  شـاه قاجـار اسـت. در واقـع فرمـان مشـروطه دسـتور 
تشـکیل مجلس شـورا در ایران و ثمره تاش های آزادیخواهان وطن 

بـرای رهایی از اسـتبداد مطلق شاهنشـاهی اسـت.
جنبش مشروطه

ُجنِبِش َمشروطه، جنبش مشروطه خواهی، جنبش مشروطیت، 
انقاب مشـروطه مجموعه کوشش ها و رویدادهائی اسـت که در دوره 
مظفرالدیـن شـاه قاجـار و سـپس در دوره محمدعلـی شـاه قاجـار 
بـرای تبدیل حکومت اسـتبدادی بـه حکومت مشـروطه رخ داد و به 
تشـکیل مجلس شـورای ملی و تصویب نخسـتین قانون اساسـی 

انجامید. ایران 
 پیشینه انقالب مشروطه

از اوائل پادشـاهی ناصرالدین شـاه قاجار ناخشـنودی مردم از ستم 
وابسـتگان حکومت رو به افزایش بود. تأسـیس دارالفنون و آشـنایی 
تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحوالت جهانی، اندیشـه تغییر و لزوم 

حکومت قانون و پایان حکومت اسـتبدادی را نیرو بخشـید.
نوشـته های روشـنفکرانی مثـل حـاج زین العابدیـن مراغـه ای و 
عبدالرحیـم طالبـوف و میرزا فتحعلـی آخوندزاده ومیـرزا ملکم خان 
و میـرزا آقاخـان کرمانی و سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی و دیگران 
زمینه های مشـروطه خواهی را فراهم آورد. سـخنرانیهای سیدجمال 
واعـظ و ملـک المتکلمین تـوده مردم مذهبـی را با اندیشـه آزادی و 
مشـروطه آشـنا می کرد. نشـریاتی مانند حبل المتین و چهره نما و 
حکمـت و کمـی بعد مانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشـر 
می شـدند نیـز در گسـترش آزادی خواهـی و مخالفـت با اسـتبداد 

نقش مهمی داشـتند.
کشـته شـدن ناصرالدین شـاه به دسـت میرزا رضای کرمانی که 
آشـکارا انگیزه خود را قطع ریشـه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال 
الدیـن دانسـته بـود، کوشـش بیشـتر در رونـد مشـروطه خواهی را 

سـبب شد.
 چگونگی آغاز انقالب مشروطه

اگرچـه از مدتـی قبـل شـورش ها و اعتراضاتی در شـهرهای ایران 
علیـه مظالـم حکومـت رخ داده بـود اما شـروع جنبش را معمـوالً از 
ماجـرای گران شـدن قند در تهـران ذکر می کننـد. عاءالدوله حاکم 
تهـران هفـده نفـر از بازرگانـان و دو تـن سـید را به جرم گـران کردن 
قنـد بـه چوب بسـت. ایـن کار کـه با تأئید عیـن الدولـه صدراعظم 
مسـتبد انجـام شـد اعتـراض بازاریـان و روحانیـان و روشـنفکران را 
برانگیخـت. اینـان در مجالـس و در مسـجدها بـه سـخنرانی ضـد 

اسـتبداد و تأسـیس عدالتخانـه یا دیـوان مظالـم پرداختند.
 خواسـت برکنـاری عین الدوله و عزل مسـیو نـوز بلژیکی و حاکم 
تهـران و حتـی عسـگر گاریچی بـه میان آمـد و اعتصـاب در تهران 
فراگیر شـد. عده ای از مردم و روحانیان به صورت اعتراض به مسـجد 
حضـرت عبدالعظیم رفتنـد و در آن جا تحّصـن کردند. مظفرالدین 
شـاه وعـده برکناری صدراعظم و تشـکیل عدالتخانـه را داد و علما با 
احتـرام بـه تهران بازگشـتند. هنگامی کـه مظفرالدین شـاه به وعده 
خـود عمـل نکرد علما از جمله سـیدین سـندین، آقا سـید محمد 
طباطبائـی و آقا سـیدعبداهلل بهبهانی، به قم رفتنـد و تهدید کردند 
کـه کشـور را تـرک خواهند کرد و بـه عتبات عالیـات خواهند رفت.

بازاریـان و عـده زیادی از مردم به تحصن در سـفارت انگلیس اقدام 
نموده و خواهان آزادی علما و تشـکیل عدالتخانه شـدند. عین الدوله 
با گسـترش ناآرامی ها در شـهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصراهلل 
خان مشـیرالدوله صدراعظم شـد. در ابتدای حرکت،مسـئله  اصلی، 
ادامه در صفحه ۳

ادامه در صفحه ۲

14 مرداد؛ سالروز صدور 
فرمان مشروطیت
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ادامه از صفحه اول

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

اختتاميه مسابقات قرآن شهرداری تبريز
 با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

آئين کلنگ زنی ساختمان جديد فرزندان رحمت بهزيستی تبريز با 
حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

آئين تجليل از خادمان غدير با حضور  نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

مراسم جشن عيداهلل اکبر در جامعه المصطفی العالميه تبريز با حضور  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار جمعی از اعضای شورای تامين شهرستان مرند 
با  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

آئين عمامه گذاری طالب مدارس علوم دينی تبريز با حضور معاون 
اول قوه قضائيه و نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و رئيس 

شورای عالی مديريت حوزه علميه استان

مراسم جشن عيد اهلل اکبر و آيين عمامه گذاری طالب حوزه علميه بناب  
با حضور  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و   رئيس شورای عالی مديريت حوزه علميه استان

خون فرزندان آذربایجان در دفاع مقدس 
امضای اتحاد با خوزستان بود

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان  ادامه 
اسـامی؛  انقـاب شـکوهمند  پیـروزی  بـا  دادنـد: 
حضـرت امـام خمینـی)ره( با تأسـی به  ایـن تدبیر 
نگهبـان  شـورای  وجـود  بـر  حیاتـی،  و  اساسـی 

تأکیـد کردنـد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری 
از سـخنان خـود بـا تقدیـر از مصاحبـه آقـای اهلل  
قفقـاز(  مسـلمانان  اداره  )رئیـس  پاشـازاده  شـکور 
گفتنـد: وی در مصاحبـه ای از فتـوای رهبـر معظم 
فتـوای  گفتـه  و  کـرده  تجلیـل  اسـامی  انقـاب 
زمینه سـاز  و  ایـن منطقـه  در  نویدبخـش  ایشـان 
هـای  خـاک  آزادسـازی  در  آذربایجـان  پیـروزی  و 

قره بـاغ شـد. اشـغالی 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در 
ادامـه خطبـه ها با اشـاره به مسـئله حقوق کودک 
اظهـار کردنـد: یکی از نشـانه های جوامـع در حال 
رشـد توجـه ویژه بـه مسـئله حقوق کودک اسـت، 
حیـات  مختلـف  عرصه هـای  در  کـه  جامعـه ای 
از حقـوق کـودک غافـل شـود، توفیـق  زندگانـی 

ایجـاد تمـدن الهـی نخواهد داشـت.
از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
دسـتورات عینـی اسـام و مکتـب اهـل بیـت)ع( 
توجـه ویـژه بـه حقـوق بنیادیـن کـودکان اسـت، 
گفتنـد: هـر پـدر و مـادری کـه بـه ادب کـودک 
پاسـخگو  پـرودگار  محضـر  در  باشـد،  بی توجـه 
خواهـد بـود و هم خانواده و هم مسـئوالن  موظف 
هسـتند زمینه تعلیـم و تأمین مهارت هـا را فراهم 

. کنند
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
خاطرنشـان کردنـد: متأسـفانه به علـت بحران های 
کافـی  فرصـت  خانواده هـا  بعضـی  در  اقتصـادی، 
برخـی  یـا  و  نـدارد  تربیـت کـودک وجـود  بـرای 
پـدران و مـادران هـم بـرای تمـام برنامه هـا وقـت 
بـه کـودکان  امـا  می گذرانـد و هزینـه می کننـد، 
خـود توجـه چنـدان ندارنـد، فـردای قیامـت بایـد 

باشـند. پاسـخگو 
ایشـان تصریـح کردنـد: منظـور از آزادی کودک، 
رهـا کـردن کـودک بـرای هـر کاری نیسـت بلکـه 
منظـور این اسـت که بیشـتر از ظرفیـت کودک از 

او چیزی درخواسـت نشـود.

خبرنگار آدینه تبریز:
ــی  ــاد شــورای هماهنگ ــت: نه ــل اســکندری گف حجــت االســام میکایی

ــد. ــی تشــکیل گردی ــی واقع ــر اســاس ضرورت ــات اســامی ب تبلیغ
 رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی اســتان آذربایجان شــرقی در 
ســخنرانی قبــل از خطبــه هــای نمــاز جمعه ۸ مــرداد بــا اشــاره به ۱۲ مــرداد 
ســالروز تأســیس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی در ســال ۱۳۵9 افزود: 
در اولیــن ســالهای انقــاب اســامی، اشــخاص و ارگانهــای مختلــف و متفاوتی 
بــا اســتناد بــه آیــه شــریفه ی »ذلــک و مــن یعظــم شــعائر اهلل« اقــدام بــه 
بزرگداشــت مناســبتهای ملــی، مذهبــی و انقابــی مــی نمــود و ایــن امــر در 

برخــی مــوارد منجــر بــه ناهماهنگــی هــا و اشــکاالتی در کشــور مــی شــد.
حجــت االســام اســکندری افــزود: در ایــن زمــان بــود کــه نیــاز بــه وجــود 
نهــادی مردمــی برای بزرگداشــت این مناســبتها احســاس شــد و با پیشــنهاد 
جمعــی از علمــا و مســئولین کشــوری، حضــرت امام خمینــی)ره( دســتور به 
تشــکیل و تأســیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی در ۱۲ مــرداد دادند.

ــی   ــی و انقاب ــی، مذهب ــبتهای مل ــی مناس ــم برخ وی بزرگداشــت و تکری
ــران در ۱۲  ــوری اســامی ای ــدس جمه ــام مق ــتقرار نظ ــالروز اس ــه س از جمل
فروردیــن، ارتحــال ملکوتــی حضــرت امــام خمینــی)ره(، ســالروز قیــام خونین 
۱۵خــرداد، روز جهانــی قــدس، بزرگداشــت شــهدای دولــت و قــوه قضائیــه، یوم 
اهلل ۱۳ آبــان، یــوم اهلل نهــم دی، ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر انقــاب اســامی و 
روز زن و مــادر، نیمــه شــعبان و ... را از وظایــف ایــن شــورا اعــام کــرد و افــزود: 
اساســنامه شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی بــه تصویب مجلس شــورای 
اســامی رســیده کــه افــزون بــر وظایــف منــدرج بــرای بزرگداشــت ایــام اهلل در 
اساســنامه، ایــن شــورا در مناســبتهای غیــر مترقبه نیز احســاس مســئولیت 

نمــوده و انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی را یــاری مــی نمایــد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان شــرقی رســالت 
ذاتــی ایــن نهــاد را بسترســازی و فراهــم نمــودن زمینــه هــای حضور مــردم در 
صحنــه هــای مختلــف انقــاب اســامی بــرای پاسداشــت و تکریــم و تعظیم 
شــعائر الهــی و مناســبتها و ایــام اهلل عنــوان نمــود و اضافــه کــرد: ایــن شــورا از 
ابتــدای تشــکیل تاکنــون، در زمینــه بزرگداشــت ایــام اهلل و مناســبتهای ثبت 
ــه در  ــه فعاالن ــوادث غیرمترقب ــی ح ــور و حت ــمی کش ــم رس ــده در تقوی ش
میــدان بــوده و برگهــای افتخــار بیشــماری بــرای دفــاع از کیان و حریــم انقاب 

اســامی در ســابقه ایــن نهــاد مقــدس مــی تــوان یافــت.
وی ۲۳تیــر ســال ۱۳7۸ و 9دی ســال ۱۳۸۸ را نمونــه ای از افتخــارات ایــن 
نهــاد برشــمرد و افــزود: دشــمنان قســم خــورده ملــت ایــران و انقاب اســامی 
ــروزی انقــاب اســامی تــا هــم اکنــون، یــک لحظــه هــم از  از اولیــن روز پی
طراحــی توطئــه هــا و دسیســه چینــی هــا غافــل نشــده و به هــر بهانــه ای، 
بــه دنبــال بــه هــم زدن نظــم و امنیــت داخلــی ایــران و ضربــه زدن بــه انقاب 
اســامی بــوده و هســتند؛ ولــی مــردم مومــن و انقابــی تــا امــروز تمــام ایــن 
توطئــه هــا و شــیطنت هــا خنثــی کــرده و در ایــن میــان نیــز، ایــن شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســامی بــوده کــه در بزنگاههــا و پیــچ هــای تاریخــی 
انقــاب اســامی بــا فراهــم کــردن زمینــه حضــور مــردم در صحنــه، بــه یاری 

انقــاب اســامی شــتافته اســت.
حجــت االســام اســکندری محکــوم نمــودن اغتشاشــات و خرابــکاری هایــی 
کــه در حاشــیه اعتراضــات مردمــی به گــران شــدن بنزیــن در ســال ۱۳9۸ بوجود 
آمــد را آخریــن نمونــه اقــدام ایــن شــورا در دفــاع از حریــم انقــاب اســامی عنــوان 
کــرد و افــزود: در پــی گرانــی بنزیــن در ســال ۱۳9۸ اعتراضاتــی در کشــور رخ داد 
کــه دشــمنان از ایــن اعتراضــات ســوء اســتفاده کــرده و بــا اجیــر کــردن مزدورانی 
اقــدام بــه اغتشــاش و خرابــکاری در شــهرها کــرد که شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســامی بــا فراخوانــی مردمــی ضمــن اعــام حمایــت از اعتــراض بــه وضعیــت 
معیشــتی و تــورم و گرانــی، بافاصلــه ســفره ایــن خرابــکاری هــا و شــورش هــا را 
بــا حضــور گســترده و انقابــی مردم بــرای محکومیت اغتشــاش و فتنــه برچید.

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی آذربایجان شــرقی، با اشــاره به 
اقدامــات و فعالیتهــای ایــن شــورا در چنــد ســال اخیــر در پی شــیوع بیماری 
ــی شــیوع بیمــاری کرونــا در ســال ۱۳9۸ و لــزوم رعایــت  کرونــا، گفــت: در پ
فاصلــه اجتماعــی و مراقبــت هــای بهداشــتی، شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اســامی نیــز برنامــه هــای مردمــی و میدانــی را بــرای حفظ ســامت عمومی 
بــه ســمت و ســویی دیگــر ســوق داده و ضمــن تعطیــل نمــودن تجمعــات، 
لکــن همچــون گذشــته و بیــش از پیش نیــز برنامه هــای ابداعــی و متنوعی 

بــرای بزرگداشــت ایــام اهلل و مناســبتها اجــرا نمــوده اســت.
ــز پرداخــت و  ــرا شــده در اســتان در ســالجاری نی ــای اج ــه ه ــه برنام وی ب
عنــوان کــرد: از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ در مناســبتهای مختلف شــاهد برنامــه ریزی 
و اجــرای برنامــه توســط شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان بودیم که 
بزرگداشــت یــوم اهلل ۱۲فروردیــن، جشــن بزرگ نیمه شــعبان، بزرگداشــت ارتحال 
ملکوتــی حضــرت امــام خمینــی)ره(، بزرگداشــت قیــام ۱۵خــرداد، روز جهانــی 
قــدس، هفتــه بازخوانــی و افشــای حقوق بشــر آمریکایی و بزرگداشــت شــهدای 
هفتــم تیــر بخشــی از ایــن برنامــه هــا بــود و در بعضــی برنامه ها و مناســبتها 

نیــز این شــورا بصــورت مشــارکتی اقداماتــی را انجــام داده اســت.
حجــت االســام اســکندری بــه لزوم بهــره گیــری از نظــرات و دیدگاههــای آحاد 
مــردم عزیــز بویــژه نخبگان و اندیشــمندان بــرای ایجــاد ابــداع و نــوآوری در برگزاری 
مراســم تأکیــد کــرد و افــزود: در همیــن راســتا دفتر ایــن شــورا در اســتان دو اقدام 
اساســی را در دســتور کار خــود قــرار داده کــه عبارتند از تشــکیل کارگروه اســتانی 
تولیــد محتــوا بــرای تغذیــه و تولید محتوای مناســب و بــه روز برای مناســبتها و 

همچنین تشــکیل جلســات اندیشــه ورزی با حضور اســاتید دانشگاهی.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی 
ضمــن تشــکر و قدردانــی از مدیران و مســئولین گذشــته این شــورا در اســتان 
آذربایجــان شــرقی، افــزود: بمناســبت ســالروز تأســیس ایــن نهــاد انقابی نیز 
برنامــه هــای مختلفــی طراحــی شــده کــه دیدار با مســئولین ارشــد اســتانی 
و نماینــدگان مجلــس، تجدیــد بیعت بــا آرمانهای شــهدا و برخــی برنامه های 

رســانه ای از جملــه ایــن اقدامــات می باشــد.
وی در پایــان از حمایتهــا و هدایتهــای نماینــده معظــم ولی فقیه در اســتان 
آذربایجــان شــرقی و نیــز اســتاندار محترم و ســایر مســئولین دلســوز و بیش 
از همــه مــردم همیشــه در صحنه و عاشــورایی اســتان آذربایجان شــرقی برای 

همراهــی در برنامــه هــای ایــن شــورا قدردانــی نمود.

تأسيس شورای هماهنگی تبليغات 
اسالمی بر اساس ضرورتی واقعی بود

ديدار دکتر دادمان رئيس حوزه هنری کشور با  نماينده ولی فقيه 
در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

مراسم تجليل از کادر درمان پايگاه دوم شکاری شهيد فکوری تبريز با 
حضور نمايندگان ولی فقيه در استان های زنجان و آذربايجان شرقی

آئين اختتاميه کنگره شعر ترکی  غدير با حضور  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز و رئيس حوزه هنری کشور
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ادامه از صفحه اول

وظائف زن و مرد
 )احترام متقابل(

قسمت هفتم  حجت االسالم جليل جليلی

اهميت غديرخم
 از منظر آيات و روايات

قسمت دوم
 حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی

باید  اصل ضروری دیگری که در خانواده بین زن و شوهر 
مراعات شود احترام متقابل است که موجب سامتی روحی، 
افزایش محبت و نیز تحکیم خانواده می شود، دایره احترام 
به این است که طرفین به شخصیت هم ارزش قائل شوند، 
نسبت به نظریات و سلیقه های هم احترام بگذارند و در عین 
حال افکار و اندیشه های یکدیگر را به رسمیت بشناسند، چرا 
که هر فردی به شخصیت و جایگاه خود عاقه مند است و 
به شدت از خدشه دار شدن آن ناراحت می شود، بی اعتنایی 
به هر یک از موارد فوق ، موجب خدشه دار شدن شخصیت 
انسان می شود و لذا  است که در مقابل این نوع رفتار مقاومت 

می کند.
زن و شوهری که سالیان متمادی بناست با همدیگر معاشرت 
و انس و الفت داشته باشند، به ناچار باید بیشتر این اصل احترام 
را مراعات نمایند به جهت اینکه احترام موجب ثبات خانواده 
می شود آن چیزی که در خانواده به عنوان مسئله مهم برای 

پیشگیری از تزلزل خانواده الزم است.
البته باید متذکر گردید که، اصل احترام  یک اصل همگانی 
است، انسان از دیدگاه اسام از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار 
است جانشین خداست، اشرف مخلوقات است از این لحاظ، 
احترام به او از توصیه های مهم دینی است، خداوند متعال 
در قرآن هر سخنی که موجب ناراحتی و هتک حرمت مؤمن 
شود، مانند: دشنام دادن، تهمت زدن و غیبت کردن را ممنوع و 
موجب خشم خدا دانسته است. شخصّیت مؤمن همانند جان 
و مال او در امان است؛ از این رو، خداوند اجازه نمی دهد کسی 

درباره مؤمن بدگویی کند.
و همین طور نسبت به اهل کتاب، والدین، همسایه، فامیل 
توصیه های این چنینی وجود دارد، لیکن در رابطه با همسر در 

آموزه های دینی ما تاکیدات فراوان تر است.
 امام محمد باقر علیه السام در حدیثی می فرمایند :»اِنَّ 
اَْکرََمُکْم ِعْنَداهللّ اََشدُُّکْم اِْکراما لَِحائِـلِِهْم«؛گرامی  ترین شما نزد 

خداوند، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.
فرماید:  می  روم  سوره  یکم   و  بیست  شریفه  آیه  در  یا 
»عاِشرُوُهَنّ بِالَْمْعرُوِف«؛ بهترین مدل معاشرت به معروف، ارزش 
گذاری، تکریم و احترام به جایگاه همدیگر است، گاهی اوقات 
زن و شوهر به خاطر اینکه بیشتر در کنار هم هستند از اصل 

هم احترام فاصله می گیرند در حالی که چون این نیاز به احترام 
در ذات انسان وجود دارد و همسران بیشتر در کنار هم هستند 

باید بیشتر مراعات نمایند.
با عنایت به مطالب فوق در روایات معصومین)ع( به شدت از 
بی احترامی به همسر پرهیز شده است در روایتی امام صادق 
علیه السام می فرماید: از رحمت و مغفرت خداوند دور است 
خانمی که شوهر خود را آزار و اذیت کند و سعادتمند زنی است 

که شوهر خویش را احترام کرده و اذیتش نکند.
و نسبت به وظیفه مرد نیز از پیغمبر خدا نقل است که می 
فرماید: »کسی که زنی را به همسری انتخاب می کند باید او 
را احترام کند و منزلتش را حفظ نماید« و به همین شکل امام 
سجاد )ع( احترام را از حقوق واجبه زن معرفی می کند، موارد 
ذکر شده کلیاتی است از وظایفی که زوجین نسبت به هم به 

عهده دارند  .
بر اساس گفته روانشناسان  روش هایی برای احترام وجود دارد 
که برخی ها گفتاری است و برخی دیگر رفتاری، که به مواردی 

در این مختصر اشاره می شود:
* خواستار مشاوره با همسر خود باشید

* اولویت های همسر خود را به خاطر داشته باشید
* در جمع به او احترام بگذارید

* شرایط کاری همسر خود را درک کنید
* تحسین خود را نسبت به او به زبان بیاورید

* از اهداف همسر خود در زندگی حمایت کنید
* در صورت نیاز از همسر خود عذرخواهی کنید

* به حرف همسر خود گوش فرا دهید
* در مقابل دیگران همسر خود را هرگز سرزنش نکنید

* انتظار نداشته باشید که همسر شما فردی کامل باشد
* قبل از گفتگو با همسر، خوب فکر کنید

* درباره او با فرزندان خود به  نیکی صحبت کنید
پاورقی ها: 

 ۱- وسائل الشیعه : ج ۱۵ ، ص ۵۸ ، ح ۶
۲-   بحاراالنوار ج ۱۰۰،ص ۲۵۳

  ۳- بحاراالنوار ، ج۱۰۰، ص ۲۲۴
 ۴- کتاب چگونه به همسر خود عشق بورزیم نویسنده : جان 

گری مترجم : مینا امیری

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به حضرت علی علیه السام فرمود: »لو لم 
ابلغ ما اُمرت به من والیتک لحبط عملی« اگر آنچه درباره والیت تو است به مردم 

نرسانم تمام اعمال من محو می شود.  
در این آیه چند نکته است که جهت گیری محتوایی آن را روشن می کند:

- سوره مائده، در اواخر عمر شریف پیامبر نازل شده است.
- در این آیه، بجای »یا أیّها الّنبی«، تعبیر »یا أیّها الرّسول« آمده است، که 

نشانه   یک رسالت مهم است.
- به جای فرمان »أبلغ«، فرمان »بَلّغ« آمده که نشانه ی اباغ قطعی ورسمی 

ومهم است.
- پیامبر نسبت به نرساندن یک پیام مهم تهدید شده که اگر نگوید، همه ی 

زحماتش به هدر می رود.
- رسول خداصلی اهلل علیه وآله از عواقب کاری هراس دارد که خداوند او را 

دلداری می دهد که ما تو را از شر مردم نگه می داریم.
- پیامبر، از جان خود نمی ترسد. زیرا در روزگار تنهایی که با بت ها مبارزه می 
کرد و در جنگ ها که با مشرکین درگیری نظامی داشت، از خطرها نمی ترسید. 
)در حالی که سنگباران می شد، و یارانش شکنجه می شدند، حاال در اواخر عمر 

و در میان این همه یار بترسد؟!(
- در آیه، پیامی است که به لحاظ اهمّیت، با همه پیام های دوران نبّوت و 
رسالت، برابر است که اگر این پیام به مردم نرسد، گویا همه ی پیام ها محو 

می شود.
- محتوای پیام، باید مسأله ای اساسی باشد، وگرنه در مسائل جزئی و فردی، 

این همه تهدید و دلداری الزم نیست.
- پیام آیه، مربوط به توحید و نبّوت و معاد نیست، چون این اصول، در 
روزهای اوّل بعثت در مّکه بیان شده و نیازی به این همه سفارش در اواخر عمر 

آن حضرت ندارد.
- پیام آیه، مربوط به نماز، روزه، حج، زکات، خمس وجهاد هم نیست، چون 
اینها در طول ۲۳ سال دعوت پیامبر بیان شده و مردم نیز به آن عمل کرده اند 

و هراسی در کار نبوده است.
غدیرازمنظرروایات :

 ۱( غدیر؛ عید بزرگ خداوند متعال:
امام صادق)ع( فرمود: »عید غدیر، عید بزرگ خداوند متعال است.« )وسایل 

الشیعه، ج۵ ص۲۲۴(
۲( غدیر؛ عید بزرگ پیامبران:

پیامبری را مبعوث نکرد مگر  امام صادق)ع( فرمود: »خداوند متعال هیچ 
اینکه عظمت روز عید غدیر را شناخت و آن را عید گرفت. ))وسایل الشیعه، 

ج۵ ص۲۲۴((
۳( غدیر؛ عید والیت :

شخصی از امام صادق)ع( پرسید: »آیا برای مؤمنین غیر از عید فطر و قربان و 
روز جمعه عید دیگری هم می باشد؟«

امام صادق)ع( فرمودند: »آری عید دیگری هم برای مؤمنین می باشد و آن 
روزی است که دستان مبارک حضرت علی)ع( در روز عید غدیر توسط پیامبر 
اسام)ص( باال برده شد، و مسأله والیت حضرت علی)ع( برعهده زنان و مردان قرار 

گرفت و این روز عید والیت می باشد.« )وسایل الشیعه، ج۵ ص۲۲۴(
۴( غدیر؛ عید فروزان :

امام صادق)ع( فرمود: »روز عید غدیر در میان روزهایی مثل عید فطر و قربان و 
جمعه همانند ماه در میان ستارگان است« 

)اقبال، سیدبن طاوس، ص۴۶۶(
۵( غدیر؛ روز درود و برائت :

امام صادق)ع( فرمود: »بزرگ ترین و بهترین عید، عید غدیر است. زیرا در آن 
روز امیرمؤمنان علی)ع( به عنوان پرچمدار مردم منصوب شد. در این روز درود و 
سام بر محمد و آل او فرستید و از ستمگران به آنان برائت جویید.«  )بحاراالنوار، 

ج97، ص۱۱7(
۶( غدیر؛ با عظمت ترین عید و بهترین روز سال :

روز غدیر در آسمان ها مشهورتر از زمین است. )مصباح المجتهد، ص7۳7(
امام صادق)ع( فرمود: »ارزش عید غدیر برابر با هشتاد ماه است، و شایسته است 

آن روز ذکر خدا و درود بر پیامبر خدا زیاد گفته شود.«
7( غدیر؛ سند فضیلت حضرت علی)ع( :

حادثه غدیر نشان داد که بزرگ ترین و مهم ترین سند بر فضیلت و برتری 
حضرت علی)ع( بر تمام صحابه و یاران پیامبر اسام)ص( در آن زمان بوده است، و 
مهم ترین پیام این حادثه بزرگ این بود که اگر کسی این قابلیت و لیاقت را می 
داشت، او انتخاب می شد. پس غدیر گویای فضیلت و برتری در تمام ابعاد وجود 

مقدس حضرت علی)ع( است.
۸( غدیر؛ جشن بزرگ تاریخ :

اولین جشن بزرگ غدیر، جشنی بود که اصحاب غدیر در حضور پیامبر)ص( 
برگزار کردند و شاعران متعهدی همچون »کمیت اسدی« و »ابوتمام طائی« 
اشعاری سروده و انشاء کردند. همه امامان به پاسداشت غدیر پرداختند و در ضمن 
خطابه ها و سخنان خود از غدیر یاد کردند و هر ساله روز غدیر را جشن گرفتند 
و گرامی داشتند و باید گفت که جشن غدیر به طور رسمی و علنی پس از قرن 
ها ممنوعیت در سال ۳۵۲هـ.ق در بغداد به وسیله »معزالدوله دیلمی« باشکوه 
بسیار انجام شد و به فرمان وی شهر را آذین بستند و به شیوه اعیاد دیگر، بازارها 

را در شب بازگذاشتند.
9( غدیر؛ خط بطانی بر تفکر جدایی دین از سیاست :

در طول تاریخ همیشه زورمداران به دنبال جدایی دین از سیاست بودند و 
دین را فقط در معابد و مساجد می دیدند و سیاست را مخصوص خود می 
دانستند. غدیر به این طرز تفکر باطل و منحط پایان داد. پیامبر خدا)ص( به 
دستور حضرت حق مأمور شد با انتخاب حضرت علی)ع( و معرفی آن به مردم 
خط بطانی بر تفکر پوسیده و منحط جدایی دین از سیاست بکشد غدیر 
نشان داد دین و سیاست از حکومت جدا نیستند و فلسفه وجودی دین برای 
ایجاد حکومت و اجرای سیاست الهی است. جمله معروف شهید مدرس ناظر 
به همین مطلب است که فرمود: »دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما 

عین دیانت ماست.«
منابع:  

- تفسیرنور حجه االسام قرائتی
- تفاسیر کبیر فخررازی و المنار.

-  این سطرها را در شب شهادت حضرت علی علیه السام، نیمه شب ۲۱ 
ماه رمضان ۱۳۸۰ نوشتم.

- تفسیر نورالثقلین وامالی صدوق،ص ۴۰۰.
- کافی، ج ۲، ص ۱۸.

عدالتخانـه و عدالتخواهـی بود و به همین دلیل نهضت مشـروطه را 
در ابتـدا نهضت عدالتخانه می گفتند. بـا اوجگیری نهضت، به تدریج 

مسـأله پارلمان و محدود کردن قدرت شـاه مطرح شـد.
 نحوه پیروزی اولیه و شکست نهایی انقالب مشروطه

بـا ادامـه اعتراضـات مـردم بـا دو مهاجـرت و نیـز خواسـته مردم 
مبنـی بـر عـزل عین الدولـه و همچنین اندیشـه تأسـیس مجلس 
شـورای ملـی در افـکار مـردم شـاه مجبـور بـه برکنـاری عین الدوله 
شـد و با تأسـیس مجلـس موافقت کـرد. باالخـره مظفرالدین شـاه 
فرمـان مشـروطیت را در ۱۴ مـرداد ۱۲۸۵ امضا کـرد. علما و دیگرانی 
کـه به حضـرت عبدالعظیـم و قم رفتـه بودند بازگشـتند و تحصن 
در سـفارت انگلیـس پایـان یافت. مـردم صدور فرمان مشـروطیت را 

جشـن گرفتند.
 پـس از تهیـه نظامنامـه انتخابـات و امضـای آن بوسـیلة شـاه 
انتخابات مجلس در شـهریور ۱۲۸۵ هـ .ش برگزار شـد و نخسـتین 
مجلـس مشـروطه در مهـر مـاه همـان سـال گشـایش یافـت این 
مجلس نوشـتن قانون اساسـی رابـه کمیته ای منتخب واگـذار کرد.

 تجمع تعدادی از مردم در مقابل سفارت انگلستان
  ایـن کمیتـه به سـرعت با بهره گیـری از قوانین اساسـی بلژیک 
و فرانسـه قانـون فراهـم آورد و بـه امضـای شـاه رسـاند. شـاه بیمـار 
اندکی بعد از امضای قانون اساسـی درگذشـت ومحمد علی شـاه به 
سـلطنت رسـید. در این زمـان، اهداف و ماهیـت جناحهای مختلف 
آشـکار می شـد. بعضـی از روزنامه هـای نوظهـور مقدسـات مذهبی 
مـردم را مـورد حملـه قـرار می دادنـد گروهـی از روحانیون تهـران به 
رهبـری شـیخ فضل ا... نـوری بـه منظـور رویارویـی بـا این تحـرکات، 
مشـروطه خواهـان را بـه بـاد انتقـاد گرفتنـد و بـا تجمـع در حـرم 

حضرت عبدالعظیم خواسـتار مشـروطة مشـروعه شـدند.
در زمـان محمد علی شـاه متمم قانون اساسـی تدوین شـد و به 
امضـای شـاه رسـید. این متمم کـه در آن حق نظـارت پنج مجتهد 
بـر قوانیـن در نظر گرفته شـده بود. به اصرار روحانیانی مانند شـیخ 

فضل ا... شـکل گرفت.
عوامل شکست مشروطه

عوامـل شکسـت مشـروطه را می تـوان بـه دو دسـته خارجـی و 
داخلـی تقسـیم کرد:
- عوامل خارجی

اتحاد دولتهای روسـیه و انگلیس در مقابل خطر آلمان و تقسـیم 
ایران در قرارداد ۱9۰7م و اشـغال ایران در جنگ اول به دسـت قدرتهای 
درگیـر از عوامـل خارجـی دارای نقـش در شکسـت مشـروطه اند. به 
توپ بسـتن مجلس توسـط نیروهای روس، اشـغال و جرم و جنایت 
توسـط نیروهای نظامی روسـها در شـمال و انگلیسـیها در جنوب، 
آغـاز جنـگ جهانی اول، افزایش قحطی، گرسـنگی و بیماری و مرگ 
و میـر نیـز مـردم را از فکر مشـروطه بیـرون می کـرد و حتی برخی 

همـه این باها را بای مشـروطه می دانسـتند.
 - عوامل داخلی

از جملـة عوامل داخلی شکسـت مشـروطه، می تـوان به ماهیت 
کاماً متفاوت نیروهای مشـروطه خواه اشـاره کرد. مشـروطه انقابی 
نبـود که برخواسـت و اندیشـة یک طبقه یا نیـروی اجتماعی خاص 
اسـتوار باشد. گروهها و نیروهای اجتماعی متعددی مشروطه را ایجاد 
کردنـد. آنهـا به جـای گفتگو با هم بـه درگیریهـای فیزیکی، تهمت 
و افتـرا، تـرور و خشـونت دسـت می زدنـد زیـرا هنوز اسـتبداد حاکم 

بر جامعـه بود.
سـالهای پر آشـوب جنگ جهانـی اول، عدم توجـه و بی اهمیتی 
دولـت روس و انگلیـس بـه مشـروطه، ناامنـی کشـور، گرسـنگی و 
بیمـاری از جملـه عوامل داخلی شکسـت مشـروطه بـود در جریان 
مشـروطه روحانیـت خسـته از درگیـری و دلسـرد از سیاسـتمداران 
از صحنـه سیاسـت کنـاره گرفتـه و میـدان را به سـود مسـتبدان و 

حامیـان آنهـا خالـی گذاردند.
 پیامدهای مشروطه:

انقاب مشـروطه با همه مشـکات و ناکامی هایش آثـار عمده ای 
از خـود بـر جای نهاد برخـی از این آثـار عبارتند از:

آزادی،  مجلـس  اساسـی،  قانـون  ماننـد  مفاهیمـی   -۱
بـه  و  انقـاب مطـرح شـد  ایـن  بـا  قـوا  تفکیـک  انتخابـات، 
رسـمیت یافـت. هـر چنـد کـه بـزودی مجلـس مـورد هجوم 
قـرار گرفـت ولـی اصـل وجـود قانون اساسـی در سـخت ترین 
دوره هـا برقـرار ماند و در مقاطع خاصی تعـدادی از نمایندگان 
مخالـف دولـت بـه آن راه یافـت کـه بـا آثـار سیاسـی مهمی 

بود. همـراه 
۲- تجربیـات ارزشـمند انقـاب مشـروطه در زمـان وقـوع انقاب 
اسـامی مورد توجه واقع شـد. از یک سـو نابودی نظام سـلطنتی و 
قطع کامل سـلطه بیگانگان در کشـور و توجه به فرهنگ و ارزشهای 
خـودی مـورد توجه قرار گرفت و از سـوی دیگـر رخنة عناصر بیگانه 
و فرصت طلـب در مشـروطه هوشـیاری انقابیـون مذهبـی را بـرای 
جلوگیـری از تکـرار این امر در انقاب اسـامی بر انگیخت. در نهایت 
ایـن تجربیـات لـزوم حفظ وحـدت میان نیروهـای انقاب را گوشـزد 

کرد.
منبع: 

- مشـروطه ایرانـی - دکتـر ماشـاهلل آجودانی - انتشـارات قطره - 
۱۳۸7 سال 

14 مرداد؛ سالروز صدور 
فرمان مشروطیت
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ــان  ــتان آذربایج ــی اس ــق ییاق ــی از مناط ــعیدآباد یک دره س
ــران-  ــی ته ــاده ترانزیت ــری ج ــه در ۲ کیلومت ــت ک ــرقی اس ش
ــرداری وســیع قــرار  تبریــز قــرار دارد و در تابســتان ها مــورد بهره ب

می گیــرد.
ــد و  ــای می باش ــیدآوا چ ــه س ــور رودخان ــل عب ــن دره مح  ای
ــکیل  ــوه تش ــای می ــتزارها و باغ ه ــی آن را کش ــش گیاه پوش

می دهنــد.
ــار  ــود آث ــی، وج ــر طبیع ــر مناظ ــاوه ب ــعیدآباد ع در دره س
تاریخــی بــه جذابیــت ایــن منطقــه افــزوده اســت کــه نمونــه آن 
پــل قدیمــی ســعیدآباد معــروف بــه پــل شــیخ می باشــد کــه 
مربــوط بــه دوران صفویــه بــوده و از جملــه پل هــای مهــم مســیر 
ــی تبریــز- تهــران می باشــد امــا متأســفانه بــه علــت عــدم  اصل
نگهــداری صحیــح، پــل مذکــور دچــار آســیب های جــدی شــده 

اســت.
پــل شــیخ کوربوســی بــه گفتــه ســاکنان این روســتا ســابقه 
ــه  ــا ب ــل زیب ــه اســت.این پ ــه دوره قاجاری ــوط ب ــل مرب ــن پ ای
روي رود خانــه ســیداوا چایــي احــداث شــده اســت.این پــل در 
مجــاورت پــادگان شــهید کریمــي اســت و واز طریــق ایــن پــل  
ــي  ــادگان تجای ــادگان روســتا مثــل پ ــر پ ــه دیگ ــوان ب ــي ت م

رســید.
کاروانســراهاي متعــددي در ایــن روســتا وجــود دارد کــه 
ــن  ــه ای ــن جمل ــه م ــد. ک ــتا بودن ــی روس ــض حیات روزگاري نب
کاروانســراها)حاج آبابــا و قدمــگاه (هســتند کــه در منطقه قدمگاه 
روســتا هســتند کــه راه همگــي آنهــا از طریــق شــیخ کورپوســي 

ممکــن اســت.

دره سعيد آباد

خمس درآمد دریافت شده پس از سال خمسی
 اگر فردی از درآمد بین سال کاالیی تهیه کند و سپس به صورت نسیه به 
فروش برساند نسبت به خمس درآمد مزبور چه تکلیفی دارد؟ آیا جزء درآمد 

سال وصول محسوب می شود یا سال معامله؟
جواب: در فرض مرقوم قیمت نقدی کاال در زمان معامله جزء درآمد سال 

معامله و سود نسیه جزء درآمد سال دریافت می باشد.
 تجافی در تشهد آخر نماز

 اگرهنگام تشهد آخر امام جماعت رکعت اول یا سوم ماموم باشد، آیا تجافی 
واجب است؟ در حال تجافی چه ذکری باید بگوئیم؟

جواب: تجافی در تشهد آخر امام جماعت واجب نیست، بلکه ماموم می 
تواند برای رکعت بعد برخیزد و نماز را ادامه دهد، اما مستحب است در 
این حال به صورت تجافی بنشیند تا امام سام نماز را بگوید، در این حال 

مستحب است فقط تشهد را بخواند.
 اموال پیدا شده

برای تفریح به بیرون شهر رفته بودیم در مسیر انگشتری را پیدا کردیم و 
آن را برداشتیم، چه وظیفه ای داریم؟

از ارزش مقدار تقریبی دو و نیم گرم  انگشتر کمتر  اگر قیمت  جواب: 
نقره باشد، می  توانید آن را تملک کنید و اگر قیمت آن بیش از این مقدار 

باشد، باید یک سال اعام کنید و اگر بعد از یک سال، 
صاحبش پیدا نشد، می توانید آن را تملک کنید یا 
صدقه دهید یا نزد خود امانت نگه دارید و اگر از پیدا 
شدن صاحب آن مایوس باشید، اعام الزم نیست و آن 

را صدقه دهید.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 15 مرداد 1400 (
ــط وزارت  ــور توس ــري در کش ــور سراس ــن دوره کنک ــزاري اولی  برگ

علــوم)۱۳۴۸ ش(
ــي  ــاون عملیات ــي« مع ــاس بابای ــان »عب شــهادت سرلشــگر خلب

ــش )۱۳۶۶ ش( ــي ارت ــروي هوای نی
شــهادت حجــت  االســام »مصطفــي رّدانــي  پــور« فرمانــده قــرارگاه 

فتــح )۱۳۶۲ش(
آغاز عملیات قدس ۵ )۱۳۶۴ش(

ــی آذربایجــان شــد.  ــرزا عیــن الدولــه وال ســلطان عبدالمجیــد می
ــا رفــت )۱۲9۰ش( ــه اروپ ــی ســابق ب مخبرالســلطنه وال

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

  تولد »علي بن یوسف آِمدي« فقیه وادیب برجسته)۵۵9 ق(
ــرزا«  ــاس می ــت »عب ــا شکس ــران و روس ب ــگ دوم ای ــان جن  پای

ــار)۱۲۴۲ ق( ــاه قاج ــي ش ــد فتحعل ولیعه
 وفات عالم جلیل »غامرضا یزدي کوچه بیوکي« )۱۳7۸ ق(

 رحلــت حکیــم و فیلســوف شــهیر »ســیدمحمدکاظم لواســاني« 
ــه »عّصــار« )۱۳9۴ ق( ــروف ب مع

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 6 آگوست 2021 (

تولــد »کارْْل ویلِْهلْــْم ِشــل« شــیمي دان معــروف ســوئدي و کاشــف 
کلر، منگنــز و گلیســیرین )۱7۴۲م(

  روز ملي و استقال »جامائیکا« از استعمار انگلستان )۱9۶۲م(

مجلس از منظر امام خمینی
 ، این طرز حکومت  در   . است  قانون  اسام حکومت  ـ حکومت 
حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . قانون 
اسام ، یا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسامی حکومت نام دارد . 
همة افراد ، از رسول اکرم)ص( گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد ، 

تا ابد تابع قانون هستند . )والیت فقیه ، ص ۳۴(
»بعضی مسائل ، مسائل اصلی است . مسائلی است که بنیاد مسائل 
دیگر است. مسائلی است که حفظ کیان اسام و حفظ استقال کشور 
به آن ها بسته است و بعد از این که این مسائل اصلی تحقق پیدا 
کرد مسائل دیگری است که آن مسائل باید دنبال بشود . ما اآلن مبتا 
هستیم به یک رشته از مسائل اصلی که اسام به آن بسته است و 

استقال کشور . )۲۵ / ۳ / ۵۸(
. ما اساس  ، اساس حکومت اسام است  قانون اساسی  ـ قضیة 
حکومت را باید درست بکنیم و بعد برویم سراغ این که کارهای حکومت 

باید چه باشد )۲۸ / ۳ / ۵۸(
از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده اند و 
اسام برای برقراری قانون آمده است، و پیغمبر اسام و ائمه اسام تمام 
برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. .. قانون برای همه 

است. )۱۸ / ۳ / ۶۰(
ـ البته بعضی از احکام حکومتی را که برای نظام اسامی و تمشیت 
امور مسلمین و حفظ نظام و جمهوری اسامی است نباید از نظر دور 
داشت و اوضاع زمان و از تغییرات عظیمی که در عالم واقع شده است 
و مسائل بسیاری را پیش می آورد که در صدر اسام نبوده است نباید 
غفلت کرد که همة این امور برای حفظ و استقرار حکومت اسامی است 

. )اسناد موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ص 7۸(
ـ قانون برای همه وظیفه معین کرده . اگر یکی از قانون دست بردارد 
و بخواهد دخالت به کار دیگری بکند برخاف شرع عمل کرده و آن وقت 
ممکن است که برخاف شرع وقتی عمل کرد از باب نهی از منکر نسبت 

به او کاری انجام دهند . )۳ / ۵ / ۵9(
 . قضائیه  قوۀ  و  مجریه  قوۀ  اجرای  در  نکند  دخالت  مجلس  ـ 

)۵9 / ۵ / ۳(
ـ امید است امسال سال حکومت قانون باشد . در اسام همه کس 
حتی پیامبر عظیم الشأن ـ صلی اهلل  علیه وآله ـ در مقابل قانون بی 
امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسام بر همه جاری است 
و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و 
متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاه های قضایی 
است که از متصدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان 

را به سزای خود بنشانند . )۲9 / ۱۲ / ۵9(

صحيفه نور امام خميني )ره(

ــتا را  ــزار روس ــش از ۵۲ ه ــه بی ــن کمیت ای
تحــت پوشــش قــرار داده بــا بیــش از ۱۲۰ هــزار 
ــرح  ــق ط ــده اي از طری ــات ارزن ــوز خدم کارآم
ــت از  ــي، حمای ــرح مددجوی ــي، ط شــهید رجای
ــي  ــات درمان ــه و خدم ــان، بیم ــواده زندانی خان
بــه اقشــار نیازمنــد، اطعــام محرومــان، پرداخت 
ــي از  ــدگان ناش ــیب دی ــه آس ــک ب ــه، کم دی
ســیل و زلزلــه، طــرح اکــرام ویــژه ایتــام، طــرح 
ــنه،  ــرض الحس ــت ق ــه، پرداخ ــن جهیزی تامی
طــرح ســرباز و کمــک بــه جبهــه هــا و 

ــت. ــوده اس ــه نم ــون ارائ ــرزداران و   تاکن م
۲۴- جهاد سازندگي

در ۲7 خــرداد ۵۸ حضــرت امــام )ره( دســتور 
تشــکیل یــک نهــاد خدمتگــزار را تحــت عنوان 
ــا  ــه ب ــد ک ــادر فرمودن ــازندگي ” ص ــاد س “جه
ــاي  ــه ه ــش در عرص ــادي خوی ــگ جه فرهن
مختلــف منشــاء آثــار خیــر و پربرکــت فراوانــي 

ــد: گردی
ــر در مهندســي رزمــي  ۱(ایفــاي نقــش موث
دوران دفــاع مقــدس تحــت عنــوان سنگرســازان 

بــي ســنگر
ــت  ــي جه ــي انقاب ــوي مدیریت ــه الگ ۲(ارائ

ــه ــه جامع ــت ب خدم
ــق  ــت از مناط ــع محرومی ــه رف ــک ب ۳(کم
آب  تأمیــن  راهســازي،  طریــق  از  محــروم 
آشــامیدني، تأمیــن نعمــت روشــنایي، توســعه 
کشــاورزي  بــه  کمــک  روســتایي،  صنایــع 

روســتائیان، توســعه دامــداري و  ...

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

»خواجه« معاون سالمت
 و امور بیمه های مرکز خدمات

 حوزه آذربایجان شرقی شد
االســام  ،حجــت  مراســمی  طــی   
ــور  ــاون ســامت و ام ــوان مع ــه عن  خواجــه ب
حــوزه  خدمــات  مرکــز  هــای  بیمــه 
شــرقی آذربایجــان  اســتان   علمیــه 

 معرفی شد.
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
مراســمی طــی  تبریــز،  از   حــوزه 

 حجــت االســام خواجــه، معــاون ســامت 
خدمــات  مرکــز  هــای  بیمــه  امــور  و 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــوزه علمی ح
معرفــی و از زحمــات آقــای  آقــا زاده، 

ــد. ــر ش ــابق تقدی ــاون س مع
حجــت االســام ســید ابوالفضــل موســوی، 
مدیــرکل مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه 
اســتان آذربایجــان شــرقی در جلســه شــورای 
ــای  ــز گفــت: بازنشســتگی آق ــن مرک اداری ای
آقــا زاده  بــه معنــای انقطــاع رابطــه کاری وی 
در مرکــز خدمــات نیســت، بلکــه از تجربیــات 
و راهنمایــی هــای ۳۰ ســاله ایشــان اســتفاده 

خواهــد شــد.
 وی بــا ارائــه لــوح تقدیــر از زحمــات

ــه  ــام خواج ــت االس ــر و حج ــا زاده تقدی  آق
ــرد. ــی ک ــد معرف ــاون جدی ــوان مع ــه عن را ب

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

شفیقه موسویمعرفي کتاب

ــی فقیــه  نماینــده ول
در آذربایجــان شــرقی 
ــز  ــه تبری ــام جمع و ام
 ۵ وجــود  گفــت: 
ــهید در دوران  ــزار ش ه
ــر  ــدس از قش ــاع مق دف
از  نشــان  روحانیــت 
پیشــگامی آنها در دفاع 
از حریّــت، نامــوس و 

خــاک مقــدس ایــن ســرزمین اســت.
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی حضرت حجــت االســام والمســلمین 
ســید محمدعلی آل هاشــم در مراســم عمامه 
ــی  ــه حضــرت ول گــذاری طــاب حــوزه علمی
عصر)عــج( بنــاب بــا بیــان اینکــه غدیرخــم نــه 
ــت  ــر والی ــت، بلکــه غدی ــه روای ــخ اســت ن تاری
اســت، گفتنــد: پشــتوانه غدیــر رســالت اســت 
ــدون  ــت اســت و ب ــت و والی ــوند آن امام و پس
ــرای  ــر روزی سرنوشت ســاز ب شــک واقعــه غدی

اســام اســت.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه 
اســتان بــا تبییــن اهمیــت غدیــر در 
جامعــه افزودنــد: وظیفــه حــوزه و دانشــگاه 
اســت کــه بــا برگــزاری نشســت های علمــی 
و معرفتــی در ســطوح عمومــی و تخصصی 
ــات و زیرســاخت های فضــای  ــام امکان از تم
مجــازی بــرای تبلیــغ و ترویــج غدیــر 

ــد. ــام کنن اهتم
ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
ــج  ــرای تروی ــی ب ــانه مل ــادی رس ــت جه هم

ــارف و فرهنگ  مع
گفتنــد:  غدیــر 
ایــن  در  امــروز 
ــازار کــه  آشــفته ب
ی  هجمه هــا
علیــه  زیــادی 
ــام  ــت انج روحانی
بایــد  می گیــرد 
ــای  ــه خانواده ه ب
ــود را  ــدان خ ــه فرزن ــت ک ــک گف طــاب تبری
بــرای تحصیــل علــوم دینــی بــه ایــن خیمــه 

فرســتاده اند. گاه 
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان با 
اشــاره بــه نقــش روحانیــت در بیداری اســامی 
ــه  ــد: ب ــف خاطرنشــان کردن کشــور های مختل
برکــت انقابــی که امــام راحــل آن را بنیانگذاری 
کردنــد و مســیری کــه مقــام معظــم رهبــری 
آن را هدایــت و رهبــری می کننــد، باعــث شــده 
ــعار های  ــا ش ــادی در دنی ــور های زی ــه کش ک

اســامی ســر دهنــد.
ایشــان در ادامــه گفتنــد: حوزه علمیــه بناب 
افتخــار دارد کــه ســربازان خوبــی را بــرای دفــاع 
از والیــت تربیــت می کنــد و جــا دارد از اســاتید 
ــری  ــوان باق ــا از اخ ــوزه و در رأس آن ه ــن ح ای
ــون  ــاب و روحانی ــت ط ــه در تربی ــی ک بناب
ــر و  ــد، تقدی ــی دارن ــده ای برم ــای ارزن قدم ه

تشــکر بــه عمــل آیــد.
در ایــن مراســم و همزمــان بــا دهــه امامــت 
و والیــت ۲۰ تــن از طــاب حــوزه علمیــه 
شهرســتان بنــاب بــه لبــاس روحانیــت ملبس 

شــدند.

 روحانیت پیشگام دفاع از خاک مقدس ایران اسالمی

شـیخ  عامـه  اهلل  آیـت  حضـرت 
عبدالحسـین امینـی فرزنـد میـرزا احمـد 
از علمـای اعـام و فقهـای عظـام و مجاهد 
شـیعه در قـرن چهاردهـم هجـری قمـری 
اسـت. در سـال ۱۳۲۰ ق. برابـر ۱۲۸۱ ش. 
در خاندانـی روحانـی در شـهر سـراب دیده 
بـه جهـان گشـود. دروس مکتب خانـه ای 
ومقدمـات را نـزد پـدر آموخـت. سـپس 
سـطوح عالی را نزد استادان و عالمان بزرگ 
حـوزه علمیـه تبریـز همچون حضرات آیات سـید محمـد موالنا، سـید مرتضی 
خسروشـاهی و شـیخ حسـین توتونچی تبریزی فراگرفت. آن گاه رهسـپار نجف 
اشـرف شـد و از بـزرگان عملـی و معنـوی دیـار نور، حضـرات آیات عظام سـید 
محمد فیروزآبادی و سـید ابوتراب خوانسـاری و دیگر بزرگان بهره برد و به مقام 
شـامخ اجتهاد رسـید و از حضرات آیات عظام سـید ابوالحسـن اصفهانـی، میرزا 
محمدحسـین نایینی و شـیخ عبدالکریم حائری یزدی و دیگران گواهی اجتهاد 
و اجـازه روایـات دریافـت کـرد. پـس از نیل بـه مقامات عالی علمـی و معنوی به 
تبریـز بازگشـت و بـه انجـام فعالیت هـای دینـی همت گمـارد . پـس از اندکی 
درنـگ، جذبـه های عشـق به سـاحت مقـدس امیرمومنـان او را به نجف اشـرف 
بازگردانـد. وی در جـوار مضجع نورانی موالی متقیات اقامت گزید و با همتی واال 
بـه تدریـس و تحقیق و تالیف پرداخت. شـور عشـق و نور اخـاص، رفیق طریق 
وی گشـت و او را توفیـق آفرینـش اثری داد که نقطه عطفـی در اثبات امر امامت 
و احقـاق حـق والیت شـد. آن بزرگـوار در میدان جنگ تاویل کتـاب اهلل که پس 
از تنزیـل آن بـه رسـول اهلل بـه وقـوع پیوسـت و همـه زمان هـا و مکان هـا را در 
برگرفـت، بـه یـاری موالیش علی مرتضی برخاسـت و هـر آنچه از جـان و جاه و 
مـال داشـت به پای دوسـت افکنـد و تمام عمر برای اثبات حقیقـت، اقصی نقاط 
عالـم را در نوردیـد و ده هـا هزار کتاب و اسـناد و اشـعار را از نظـر گذراند و کتاب 
بـی بدیـل »الغدیر« را تالیف کـرد؛ کتابی که برهان قاطع و دلیل سـاطع در برابر 
منکـران حادثـه غدیر شـد و دوسـتان را بی نیـاز از احتجـاج و دشـمنان را برای 
همیشـه مجاب نمود.سـرانجام آن عالم ربانی و مجاهد نستوه در بیست و هشتم 
ربیـع الثانـی ۱۳9۰ق. برابـر  بـا دوازدهم تیرمـاه ۱۳۴9 ش. در تهـران دار فانی را 

وداع گفـت و بـه دیـار باقی شـتافت . 

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

عالمه شیخ عبدالحسین امینی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

کتاب »اخاق نمازگزاران« 
به قلم عباس عزیزي و به 
همت انتشارات »صاۀ« در 
سال ۱۳۸9 فیپا گرفته و در  
۵۰۰۰ نسخه روانه بازار نشر 

گردید.
انسان در نظام تربیتي 
پرورش  اساس  بر  اسام، 
مرز  از  تواند  مي  صحیح 

حیوانیت برهد و خود را به مقام واال و پر ارج انسانیت 
برساند. 

عروج به مقام بلند انسانیت در کمالي نهفته است که 
با زدودن غبار اغیار از لوح دل و تخلّق یافتن به اخاق 
اهلل حاصل مي آید. بر همین اساس اخاق داراي منزلتي 
تمام  در  دلیل  همین  به  است.  واال  جایگاهي  و  بزرگ 
شرایع و ادیان الهي، اخاق سر لوحه دعوت همه انبیاء 

الهي بوده است. 
به  دعوت  از  پس  را  خود  پیروان  همواره  الهي  انبیاء 
یکتا پرستي، به پاکیزگي نفس، اصاح درون، عاقمندي 
به نیکي و فضیلت و دیگر امور نیک و سودمند سوق 
مي داده اند. در فضیلت اخاق این نکته بس است که 
َم َمَکارَِم  ََّما بُِعْثُت ِلُتَمِّ پیامبر اکرم )ص( مي فرمایند: »إِن

الْْخَاْق«. 
براي  راي  راههایي  )ع(  ائمه  احادیث  و  کریم  قرآن 
رسیدن به فضایل اخاقي و دوري از رذایل بیان فرموده 
اند که یکي از این راهها ذکر نماز است. نماز کامل نیز 
فضایل  پس  یابد،  مي  تحقق  اخاقي  فضایل  سایه  در 
اخاقي در تحقق کامل نماز از یک سو و تاثیر نماز در 
در  اخاقي  فضایل  ایجاد  و  و شکوفایي  اخاقي  تربیت 

انسان از سویي دیگر، نقش بسزایي دارد.
مقوله  از  اخاقي  محاسن  و  اخاق  اسام،  دیدگاه  از 
عبادت مي باشند و عبادت حقیقتي است که ریشه در 
فطرت انسان دارد. از همین رو تمام انسان ها بر مبناي 
فطرت به طور نا خود آگاه و بدون توجه به مبداء حرکت، 
اخاقي  هاي  ارزش  سوي  به  کلي  صورت  به  و  اجماال 
مي  درک  را  آنها  کرامت  و  شرافت  و  هستند  مجذوب 
نمایند. خداوند متعال محاسن اخاقي را به طور فطري 
در نهاد انسان براي ایجاد رابطه بین خود و انسان ها قرار 
داده است و هر انساني با برخورداري از گرایش فطري به 
فضایل اخاقي و تخلّق به آنها احساس پیوند با خداوند 
داشته و از این دریچه است که به سوي خدا صعود مي 

کند و به درگاهش نزدیک مي گردد.
نمازگزار براي پرورش و تکمیل نفس و سیر و سلوک 
و  تمام فضایل  الي اهلل، الزم است  به مقام قرب  نیل  و 
مکارم اخاق را در خود پرورش دهد. اخاق خوب ارزش 
هایي هستند که با روح ملکوتي انسان سازگاري دارند. 
انسان با پرورش فضایل اخاقي و دوري از رذایل اخاقي، 
الهي  قرب  مقام  به  و  کرده  تر  کامل  را  خود  انسانیت 
نایل مي گردد. نمازگزار مي تواند فضایل اخاقي و نکات 
درس  نماز،  اذکار  و  افعال  گیرد.  فرا  نماز  از  را  تربیتي 
 : از قبیل  اخاقي و تربیتي و آداب فردي و اجتماعي، 
تواضع، خشوع، نظم، انضباط، اخاق، ادب و ... را به انسان 
مي آموزد و رذایل اخاقي از قبیل: خودبیني، تکبر و ... 

را در هم مي شکند.
 نماز وسیله پرورش این اوصاف و خوهاي پسندیده و 
اسامي و بهترین راه براي سرکوب و از بین بردن هواها 

و هوسهاي نفساني است.
مجموعه حاضر سعي در بیان این مفهوم دارد که، نماز 
گزار نباید فقط به نقش نماز در اخاق نگاه کند، بلکه باید 
نقش اخاق در نماز را نیز مورد توجه قرار دهد. در این 
اثر، فضایل اخاقي و اوصاف برجسته نمازگزاران و رذایل 
اخاقي که مانع قبول و کمال نماز است بیان شده است.

فهرست تفصیلی اثر که در ۲۰۸ صفحه تدوین و تنظیم 
شده است، مشتمل بر چهار بخش با عناوین » جایگاه اخاق، 
اوصاف برجسته نمازگزاران واقعي، اخاق نمازگزار در خانه، بازار، 

مسجد، گناهان و رذایل اخاقي مانع کمال نماز« است. 
استاد  از  رسیده  چاپ  به  گرانقدر   اثر   ۸۵ انتها  در 
عباس عزیزي به ترتیب الفباي عناوین فهرست گردیده 

است. 

اخالق نمازگزاران


