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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

دفاع مقدس از مرزهای
جغرافیایی و عقیدتی ما
دفاع کرد

خطیـب موقـت پیـام جمعـه تبریـز ،بـا بیـان اینکـه دفـاع
مقـدس از مرزهـای جغ رافیایـی و عقیدتـی مـا دفاع کـرد گفت :با
ایـن روحیـه جبهه مقاومت تشـکیل شـد کـه اکنون امنیـت دنیا
مدیـون جبهـه مقاومت اسـت.
حجتاالسلام قهرمـان احمـدی در برنامـه پیـام جمعـه کـه
بـه دلیـل تعطیلـی نمـاز جمعـه تبریز از شـبکه اسـتانی سـهند
پخـش مـی شـد  ،دفاع مقـدس را یکـی از دورانهـای افتخارآمیز
ایـران در طـول تاریخ کشـور دانسـت و اظهار داشـت :ایـران دارای
تاریخ ،ریشـه ،فرهنگ و ادب اسـت و دفاع مقدس در  6هزار سـال
قبـل جـزو یکـی از دورانهـای ب ینظیر کشـور اسـت.
وی بـه درسهـای دوران دفاع مقدس اشـاره کـرد و گفت :دفاع
مقـدس بـه دوران تحقیـری  200سـال گذشـته پایـان داد .دوران
تحقیـری کـه علاوه بـر ذلـت و خـواری در عرصههـای مختلـف،
تمامیـت ارضـی مـان از دسـت رفتـه بود.
حجتاالسلام احمـدی ادامـه داد :دوران دفـاع مقـدس دوران
طالیـی و گنـج اسـت .ایـن دوران از طرف ملت ایـران دفاع مقدس
و از طـرف دشـمن جنـگ تحمیلـی بود.
خطیـب موقـت پیـام جمعـه تبریـز تاکید کـرد :ایـران دیگر ،
ایـران  40سـال قبـل نیسـت و بـه برکت انقلاب اسلامی و دفاع
مقـدس امـروز کشـورما یکـی از کشـورهای مجهز و مدرن اسـت
کـه نیروهـای مسـلح آن پـای در رکاب ،والیـی و الهـی هسـتند.
امـروز ارتـش بزمـی قبل از انقلاب به ارتـش رزمـی و ارتش حزب
اهلل تبدیـل شـده و سـپاه پاسـداران نیـز بـا نیروهـای پنجگانه در
مقابل دشـمنان ایسـتاده اسـت.
حجتاالسلام احمـدی با بیـان اینکـه مقاومت اسلامی متولد
شـد کـه بـه بیـش از  30کشـور کمـک امنیتـی م یکنـد افـزود:
دنیـا مدیـون جبهـه مقاومـت اسـت .همـه مسـلمانان ،شـیعیان،
تمـام فرقـه هـا مسـیحی و یهـودی ،بشـریت و انسـانیت مدیـون
جبهـه مقاومت اسـت.
وی گفـت :اگـر جبهـه مقاومـت نبـود عالـم و آدم امنیـت
نداشـت و در حـال حاضـر جوانـان مـا بـه است راتژیسـت نظامـی
تبدیـل شـده انـد و عملیاتهـای دفـاع مقـدس مـا در دانشـگاه
دفـاع ملـی تدریـس م یشـود.
حجـت االسلام احمـدی افـزود :دوران دفـاع مقـدس حریـم و
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هیئت های مذهبی خاستگاه عدالت خواهی
و مبارزه با طاغوت بودند

خبرنگار آدینه تبریز
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد:
هیئـت هـای مذهبـی خاسـتگاه عدالـت خواهـی ،مبـارزه
بـا طاغـوت و پشـتیبان رزمنـدگان دفاع مقـدس و مدافعان
حریـم والیـت بودنـد و به آسـانی به دسـت ما نرسـیده اند.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلی
آل هاشـم در آئیـن اختتامیـه هجدهمیـن اجلاس تجلیل
از پیرغالمـان و خادمـان حسـینی کـه در مصلـی اعظـم
امـام خمینـی (ره) برگـزار شـد ،گفتنـد :میزبانـی از
هجدهمیـن اجلاس بیـن المللـی تجلیل از پیـر غالمان و
خادمـان حسـینی در نخسـتین پایتخت تشـیع در جهان،
افتخـار بزرگی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ادامـه دادند:
در شـهری افتخـار میزبانـی از شـما را داریم کـه در دنیایی
نـه چنـدان دور ،خاسـتگاه و زیسـتگاه بـزرگ مـردان و
سـخنورانی بـوده اسـت کـه همچـون سـتارگان پرنـور در
آسـمان مـدح و مرثیـه م یدرخشـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد:
تردیـدی نیسـت که زنـده نگه داشـتن هـدف واالی نهضت
خونیـن کربلا مرهـون همـت ایـن بـزرگ مردانـی اسـت
کـه در برهههـای خـاص مثـل خفـگان ،بـا عـدم تعطیلـی
روضههـای خانگـی و اذیـت عوامـل حکومتـی و تعصـب

دینی در شـکوفایی انقالب اسلامی و حماسـه سـرای یهای
جاودانـه قهرمانـان کربلا در دوران دفـاع مقـدس و دوران
دفـاع از حرمیـن ،باعـث پویایـی و شـکوفایی نهضـت و
بهرهگیـری از اهـداف واالی ایـن واقعـه مانـدگار و جاویدان
تاریخـی گشـته اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :قدمـت عـزاداری در شـیعه
بـه همـان عصـر عاشـورا و دشـت کربلا بازم یگـردد و
نخسـتین کسـانی که مراسـم سـوگواری و عزاداری را برای
امـام حسـین (ع) برپـا کردند بانـوان خاندان عطـرت بودند
کـه پـس از واقعـه کربال به اسـارت درآمدند؛ آنـان از همان
صحنـه کربلا نوحـه سـرایی خـود را آغـاز کردند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان گفتنـد:
عـزاداری مـردم آذربایجـان و تبریـز همـواره ویژگ یهـای
خاصـی دارد کـه م یتـوان بـه این نقـش و ویژگ یها اشـاره
نمو د .
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ادامـه دادند:
اولیـن ویژگـی عـزاداری مـردم آذربایجـان ،ابـداع انـواع
عـزاداری اسـت کـه هـر کدام علاوه بر داشـتن ریشـه چند
صـد سـاله ،از سـبک ،شـعر و لبـاس منحصـر به فـرد نیز
برخـوردار هسـتند.
ایشـان گفتنـد :عـزاداران عـرب ،عجـم و زنجیـر زنـان
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 31شهریور
آغاز هفته دفاع مقدس

در  31شـهريور  1359رژيـم بعثـي عـراق با تصميـم و طرح قبلي
و بـا هـدف ب رانداختـن نظـام نوپاي جمهوري اسلامي جنگـي تمام
عيـار را عليـه اي ران اسلامي آغـاز کرد .صدام حسـين رييس جمهور
عـراق بـا ظاهـر شـدن در ب رابـر دوربي نهـاي تلويزيـون ع راق بـا پاره
کـردن قـرارداد  1975الجزايـر ،آغـاز تجـاوز رژيم بعثي به خـاک اي ران
را اعلام کرد.
آن روزهـا نـام و نـان بهایـی نداشـت و آنچه میـدان دار بـود ،قیام
بـود و عـروج .آن روزهـا مانـدن بی معنـا بود و مردن در بسـتر ،ننگی
بزرگ .آن روزها شـهادت ،شـاه راهی به وسـعت افق داشـت .آن روزها
فاصلـه خـاک تـا افلاک و کویـر تـا بهشـت ،یک میـدان میـن بود.
ِ
بهشـت مردانـی را گرفته بود که سـر به سـر ،تن به
خاکریزهـا ،بـوی
مـرگ مـی سـپردند تا مبـادا وجبی از کیـان دین و وطن ،به دسـت
کفتـاران حریـص و متجـاوز بیفتـد؛ چ را که دفـاع مقدس ،رسـاترین
واژه در قامـوس ایسـتادگی ایـن ملّت قهرمان اسـت .مـردان این دیار
در پـی تجـاوز کفتـار صفتـان ننـگ و نفرین ،در هفت شـهر عشـق،
هشـت بهـار ،آزادگـی را پیمودند و حماسـه آفریدند.
در  31شـهريور  1359رژيـم بعثـي ع راق با تصميـم و طرح قبلي
و بـا هـدف ب رانداختـن نظـام نوپاي جمهوري اسلامي جنگـي تمام
عيـار را عليـه اي ران اسلامي آغـاز کرد .صدام حسـين رييس جمهور
عـراق بـا ظاهـر شـدن در ب رابـر دوربي نهـاي تلويزيـون ع راق بـا پاره
کـردن قـرارداد  1975الجزايـر ،آغـاز تجـاوز رژيم بعثي به خـاک اي ران
را اعلام کرد.
جنگـي ناب رابـر در شـرايطي بـه اي ران تحميل شـد کـه از جانب
اسـتکبار جهانـي بويـژه آمريـکا تحت فشـار شـديدي ق رار داشـت و
در داخـل کشـور نيـز جناحهاي وابسـته به غرب و شـرق ،بـا ايجاد
هياهـوي تبليغاتـي و ايجـاد درگيريهـاي نظامـي در صدد تضعيف
نظـام بودنـد و نيروهـاي نظامي نيز بـه خاطر تبعات قهـري انقالب،
هنـوز م راحـل بازسـازي و سـاماندهي را بـه طـور کامـل پشـت سـر
ننهـاده بودند.
آمريـکا بـراي به سـازش کشـاندن جمهوري اسلامي و در نهايت
تسـليم آنهـا حمايـت پنهان و آشـکار خـود را در کليـه زمينههاي
سياسـي ،نظام ي،اقتصـادي و  ...از رژيم بعثي ع راق به اج را گذاشـت.
ن يعنـي شـوروي که متحد
از سـوي ديگـر نيـز ابرقـدرت ديگـر جها 
عـراق محسـوب م يشـد ،خصومتـش را بـا نظام اسلامي که شـعار
نـه شـرقي و نـه غ ربي را سـرلوحه کار خود ق رار داده بـود و در جريان
اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروي ،اين تجـاوز را محکوم کـرده بود،
بيـش از پيـش نمود.
ارتـش عـراق که بر اسـاس محاسـبات خـود از وضعيـت داخلي
و خارجـي ايـران ،فتـح يـک هفتـهاي تهـران را در سـر م يپرورانيد،
در روزهـاي نخسـت تجـاوز ،بـدون مانعـي جـدي در مرزهـا تـا
دروازههـاي اهـواز و خرمشـهر پيـش تاخـت .تحت چنين شـرايطي
امـام خمینـی (ره) بـه خـروش آمـد و نـداي ملکوتيـش دلهـاي
شـيفتگان انقلاب و نظام را متوجـه دفاع از کيان جمهوري اسلامي
نمـود؛ بطوريکـه ،نيروهاي مردمي بدون امکانـات و تجهي زات و حتي
آموزشهـاي نظامـي بـه مقاومـت پرداختند.
عليرغـم کارشـکن ي ،دفـاع مقـدس مـردم مسـلمان و انقالبـي
ايـران شـکل گرفـت و نيروهـاي جوان و شـهادت طلب بـه جبههها
شـتافتند .پـس از شـکلگيري اتحـاد و انسـجام در ميـان نيروهاي
انقالبـي و طـرد نيروهـاي وابسـته ،حماسـهاي مقدس شـکل گرفت
کـه در تاريـخ ايـران اسلامي ب يسـابقه بود.
حماسـه دفـاع مقدسـی کـه بـرکات و دسـتاوردهاي ب ينهايتـي
را بـراي ملـت ايـران بـه ارمغـان آورد .جهـاد و شـهادت مردمـان بـا
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

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

بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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دفاع مقدس از مرزهای جغرافیایی و
عقیدتی ما دفاع کرد

ادامه از صفحه اول

حـرم مـا بـود و قبـل از ایـن کـه از جغ رافیـا و تمامیـت
ارضـی دفـاع کنـد از مرزهـای عقیدتی ما دفاع کرده اسـت.
خطیـب موقـت پیـام جمعـه تبریـز بـه بازگشـایی
مـدارس اشـاره کـرد و بیـان کـرد :آمـوزش و پـرورش در
موفقیـت کشـور بسـیار اهمیت دارد و برای ایـن موفقیت
شـرط الزم و کافـی ایـن اسـت کـه آمـوزش و پـرورش
اولویـت اول نظـام باشـد یعنـی هـر سـه قـوه ،ارکان و
اجـزای نظـام و خانوادههـا بـه آمـوزش و پـرورش اهمیـت
دهنـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :بایـد آمـوزش و پـرورش مظهـر
تاریـخ و تمـدن باشـد و مـا را بـه اوج برسـاند .بایـد احت رام،
ک رامـت ،شـخصیت ،عظمـت و عـزت معلمان حفظ شـود.
حجتاالسلام احمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه در جامعـه
ی کـه معلـم عزیـز باشـد آن جامعـه عزیـز اسـت گفـت:
معلمـان از هـر نظـر از نظـر مـادی و معنوی بایـد به دیده
قداسـت بـه آنهـا نـگاه شـود و خانوادههـا هـم احسـاس
مسـئولیت کننـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه سـالروز
درگذشـت اسـتاد شـهریار اشـاره کـرده و گفـت :مجموعـه
شـعر حیدربابایه سلام شـاهکار ادبیـات ترکـی آذربایجانی
از اصالـت و زیبایـی و جامعـه شناسـی روسـتایی یاد کرده
اسـت و بـه  ۸۰زبـان زنـده دنیـا ترجمـه شـده اسـت ۲۷
شـهریور مـاه تصویـب شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی روز
شـعر و ادب فارسـی اسـت در فرهنـگ مـا زندگـی با شـعر
آغـاز میشـود زبـان فارسـی دومیـن زبـان جهـان اسلام
اسـت .هـزاران آثـار گ رانسـنگ در زمینههـای مختلف ادبی
عرفانـی فلسـفی کالمـی مذهبـی بـه زبان فارسـی اسـت.
بیـان لطیـف ،سـاده ،روان جذابیـت کالم از ویژگ یهـای
هنـر شـهریار اسـت بـا شـعر هنرمندانـه مذهب،ملـت و
میهـن خـود را بـه جهانیـان معرفـی م یکنـد و از شـع رای
آیینـی ایـران زمین اسـت.
حجـت االسلام احمـدی در بخـش دیگـری از سـخنان
خـود خاطرنشـان کـرد :از دیـدگاه امیرالمومنیـن علیـه
السلام باندبـازی و رانت خواری و پارتی بـازی در حکومت
محاربـه بـا دیـن اسـت امیرالمومنیـن علیه السلام عالوه
بـر افـراد ی کـه اسـلحه بـر مـی دارنـد و علیـه حکومـت
اسلامی مـی جنگنـد و امنیـت عمومـی را برهـم مـی
زننـد کسـانی را هـم کـه در حکومت اسلامی مسـئولیت
دارنـد و رانتخـواری و سـوء اسـتفاده شـخصی و قبیلهای
م یکننـد محـارب مـی خواننـد وحضـرت دسـت کـم دو
جـا در نامـه بـه مالـک اشـتر مـی فرمایـد اینـان بـا خدا
و رسـول خـدا اعلام جنـگ کـرده انـد و مهـار هسـتند
مـی فرمایـد بـا خـدا بـه مـردم انصاف داشـته بـاش خود
و خویشـاوندان و آنانکـه در بانـد و حـزب تـو هسـتند
اسـتفاده نکننـد.
وی افـزود :مدیریـت جهـادی یـک تفکر نشـأت گرفته
از قـران ،سـنت و سـیره حضـرات معصومیـن علیهـم
السلام اسـت مدیریت جهـادی یعنـی زندگـی مجاهدانه
تلاش خسـتگی ناپذیر همیشـه بدهـکاران عمـل کردند
و ب یادعـا خدمـت کـردن یعنـی زاهدانـه بـه مقتضـای
نیـاز جامعـه حضـور فعـال داشـتند در محرومیـت در
امدادرسـانی در حـوادث و بالیـای طبیعـی ماننـد سـیل
و زلزلـه.
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پیام تسلیت

ادامه از صفحه اول

بسم اهلل الرحمن الرحیم
إِ نَّا ِ َّ
ون
ل َوإِ نَّا إِ لَیْ ِه َر ِ
اج ُع َ
خبـر درگذشـت مرحومه حاجیـه خانم خدیجـه طاهری

سـفیدان همسـر مکرمـه مرحوم میرزا اسـماعیل عبـدی قویـدل و مادر گ رانقدر شـهید واالمقـام حجت االسلام محمدتقی
عبـدی قویـدل آن روحانـی دلیـر دوران دفـاع مقـدس موجب تأثـر و تألم ف راوان شـد.

شـیرزنان ایـران عزیز اسـطورههای صبر ومقاومت هسـتند که در دامـان خود فرزندانی غیرتمند و شـجاع پـرورش دادند و

در راه دیـن و میهـن آنـان را به قربانگاه عشـق و ایثار فرسـتادند و در ف راق شـان چون کوه ایسـتادند.

عـزت  ،سـربلندی و پایـداری امـروز میهـن عزیزمـان را مدیون این چنین مادرانی هسـتیم .کـه یکی از فرزندانش شـهید ،

دیگـری جانبـاز و داماد جوانش شـهید مقصـود نظرپور را در راه دفاع از اسلام و وطـن تقدیم نموده و بی تردیـد تاریخ انقالب
ایـن ایثار و گذشـت را ف رامـوش نخواهد کرد.

اینجانـب ضایعـه فـراق این بانوی مکرمـه را به خانوادههای معظم روحانیت و شـهدا و به خانواده محترم ایشـان تسـلیت

عـرض مـی کنـم و از خداوند تبارک و تعالی بـرای بازماندگان صبـر و ب رای آن مادر فداکار رحمت واسـع هی الهـی آرزومندم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز
اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری

آئین اختتامیه تجلیل از پیرغالمان حسینی با حضور و
سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

آیین تکریم و معارفه امام جمعه سابق و جدید شهرستان
بستان آباد با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت آیت اهلل
مدنی در بنیاد فرهنگی هنری شهید مدنی در تهران

تجلیل هنرمندان تبریز از نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اهدای لوح یادبود
با امضای هنرمندان

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز با امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع

دیدار جمعی از دست اندرکاران سینما در
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه تبریز

مراسم چهلمین سالگرد شهید محراب حضرت آیت اهلل مدنی با

مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و سالگرد رحلت استاد
شهریار با حضور و سخنرانی دکتر حداد عادل مشاور عالی مقام
معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در گلزار
شهدای وادی رحمت تبریز

ايمـان و مخلـص ايـن سـرزمين ،سـتونهاي نظام اسلامي را
تـا مدتهـا مسـتحکم نمـود.
ویژگی های دفاع مقدس
 دفاعی بودنبـی تردیـد ،مقـدس تریـن جهـاد ،جهـادی اسـت کـه به
عنـوان دفـاع از حقوق انسـانی صورت گرفته باشـد .در جنگ
تحمیلـی ،رژیـم بعث ع راق ،جنگی ناخواسـته را به کشـور ما
تحمیـل کـرد و بـا نادیـده گرفتـن اسـتقالل سـرزمین ما به
ایـران اسلامی تجاوز کـرد .از این رو ،مردم غیرتمنـد ای ران ،در
دفاعـی مقـدس ،از حق خود که دفاع از اسـتقالل سـرزمین و
هویـت دینـی ـ ملی خـود بود ،دفـاع کردند.
 معنویت جبهه های جنگ و دفاع مقدساز جلـوه هـای معنویـت در دفـاع مقـدس ،حالـت تضـرع،
اسـتغاثه و راز و نیـاز عارفانـه رزمنـدگان اسلام بـوده اسـت.
دفـاع مقـدس ،فرصـت نمایـش خالصانـه تریـن و زیباتریـن
مناجـات هـا و دعاهـا را پدیـد آورد .در کنـار نماز و قـرآن ،دعا
وسـیله دیگـری بود که یـاد خدا را در دل رزمنـدگان زنده نگاه
مـی داشـت ،بـه آنـان قـدرت روحـی مـی بخشـید و تحمل
سـختی هـای نبـرد را بـرای آنان آسـان تر می سـاخت.
 استقامت رزمندگان و فرماندهان در نبردفرماندهـان در سـخنان خـود دربـاره دفـاع مقـدس ،بـه
پایـداری و مقاومـت رزمندگان در عملیات های مختلف اشـاره
کردنـد و آن را از علـت هـای پیروزی لشـکر اسلام برشـمرده
انـد .سـردار شـهید ،مهـدی زیـن الدیـن ،دربـاره مقاومـت و
ایسـتادگی و تأثیـر آن در پیـروزی مـی گوید« :تنها کسـانی
کـه در صحنـه نبـرد راسـت قامتاننـد کـه بـه خداونـد اتکال
نماینـد و بـا تـوکل بـر او پیش بتازنـد .نه در سـختی ها و نه
در پیـروزی هـا ،در هیـچ کجـا از یاد او غافل نشـوند و محکم
و مقـاوم چـون کـوه بایسـتند و دشـمن را از پـای درآورنـد و
ایـن صفـت فقط مخصـوص رزمندگان اسلام اسـت .در هیچ
کجـای دنیـا آن کسـانی کـه اعتقـاد بـه خداونـد و اعتقاد به
معـاد روز قیامـت ندارنـد ،نمی تواننـد دارای چنیـن مقاومت
و ایسـتادگی باشـند .رمـز پیـروزی صحنـه نبـرد ،مقاومـت و
ایسـتادگی است».
 شجاعت فرماندهان در دوران دفاع مقدسشـجاعت فرماندهان ،در دوران هشـت سـال دفـاع مقدس،
مثال زدنی بود .یکی از رزمندگان ،از شـجاعت سـردار شـهید
مهـدی باکـری در عملیـات فتـح المبیـن چنین سـخن می
گویـد« :شـب عملیـات ،هفـت سـاعت راه باید مـی رفتیم تا
بـه منطقـه می رسـیدیم و دشـمن را غافل گیر مـی کردیم.
حـدود شـش سـاعت راه رفتـه بودیـم که یـک دفعـه متوجه
شـدیم راه را گـم کـرده ایـم .به شـدت مضطرب شـده بودیم.
بـا چنـد نفر بـه جلو رفتیـم تـا راه را پیدا کنیم .مـن متوجه
شـدم یـک نفـر از جلو مـی آید .بـا خود گفتم حتما دشـمن
اسـت .صـدا کردم کیسـتی؟ گفـت :مـن باکری هسـتم ،فورا
بـه عقـب برگـرد و نیروهـا را بیـاور .شـاید کسـی بـاور نمـی
کـرد او جلوتـر از مـا رفته ،دشـمن را دور زده و آمـده بود ما را
هـم ببـرد .بعد به ما گفـت :نترسـید ،همه نیروهای دشـمن
خواب هسـتند».
 بزرگواری و مر ّوت در حال قدرتاز نمونـه هـای بزرگـواری رزمنـدگان در دفـاع مقـدس،
خـودداری از بمبـاران و گلولـه بـاران مناطـق مسـکونی ع راق
بـود .خلبانـان و نیروهـای تـوپ خانه مـی توانسـتند مناطق
مسـکونی را بـه عنـوان مقابله به مثل ناامن سـازند و دشـمن
را بـا مشـکلی جـدی رو بـه رو کننـد ،ولی پای بنـدی آنان به
ارزش هـای اخالقـی ،سـبب مـی شـد در طول هشـت سـال
دفـاع مقـدس هیـچ گاه از ایـن ح ربـه اسـتفاده نکنند.
 بی اعتنایی به دنیااز ارزش هایـی کـه رزمنـدگان اسلام در دفـاع مقدس بدان
متصـف بودنـد ،بـی اعتنایـی بـه دنیـا و مظاهر فریبنـده آن
اسـت .رزمنـدگان اسلام در دوران نوجوانـی و جوانـی و اوان
ظهـور خواسـته هـای بی شـمار مـادی ،بـه همه لـذت های
دل فریـب دنیـا پشـت پا زدنـد و حضـور در جبهـه و دفاع از
میهـن و نظـام اسلامی را برتـر دیدند .بـی گمان ،بـدون دل
بریـدن از دنیـا و دل بسـتن بـه آخـرت ،رزمنـدگان هیـچ گاه
توفیق آفرینش حماسـه های سـترگ و مانـدگار دفاع مقدس
را نمـی یافتند.
 شهادت طلبی رزمندگان در دفاع مقدساز عوامـل پیـروزی آفریـن در صحنـه نبـرد ،خطرهـا را بـه
جـان خریـدن و بـه پیشـواز مـرگ سـرخ رفتـن اسـت .ترس
از مـرگ و اشـتیاق بـه زنـده مانـدن ،بـا روح جنـگ جویـی و
رزمندگـی ناسـازگار اسـت .یکـی از ارزش هایی کـه رزمندگان
اسلام بـا تکیـه بـر آن توانسـتند پیـروزی هـای بزرگـی را
بـرای جبهـه حـق بـه ارمغـان آورنـد ،شـهادت طلبی اسـت.
رزمنـدگان اسلام از آن جا کـه دفاع در ب رابر تهاجـم بعثیان را
مقدس می دانسـتند و کشـته شـدن در این راه را ب رای خود،
مرگـی سـعادت آفریـن و افتخارآمیـز ارزیابـی مـی کردند ،نه
تنهـا از دادن جـان دریـغ نمـی ورزیدند که شـیفته آن بودند.
شـهادت طلبـی رزمنـدگان اسلام بـه عنـوان عامـل مؤثـر
معنـوی ،از امتیازهـای جبهـه حـق در ب رابر جبهـه باطل بود.
منبع:
 اردسـتاني ،حسين« ،ريشـههاي تهاجم» .مرکز مطالعاتو تحقيقـات جنگ ،ته ران ،چاپ سـوم ،1384 ،صص .84-85
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حقوق و مسئولیت های متقابل جامعه
و نهاد امامت جمعه

بخش دوم

هیئت های مذهبی خاستگاه
عدالت خواهی و مبارزه با طاغوت بودند
ادامه از صفحه اول

کـه بـه لحـاظ زمانـی ،طوالن یتریـن عـزاداری را در جهان
بـرای شـهدای کربلا در جهـان بـر پـا م یکننـد.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :دسـتهجات تبریز هر
سـاله از هشـتم محـرم ۶۰ ،سـاعت عـزاداری و در پنـج
روز بـه مـدت  ۱۲سـاعت بـا آداب قرعـه کشـی و قوانیـن
خـاص در بـازار تاریخـی تبریـز برگـزار م یشـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتنـد:
متأسـفانه بـا شـیوع ویـروس کرونـا مراسـم سـنتی
عـزاداری بـازار تاریخـی تبریـز بـر پـا نم یشـوداما هیـأت
عـزاداری در ایـن راسـتا بـا کمکهـای مومنانـه و رزمایش
مواسـات اهتمـام دارنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی بیـان کردند:
سـینه زنـی عجـم در سـال  ۱۲۰۰قمـری بیـرق عـزای
حسـینی را در تبریـز برافراشـته اسـت و هیئتـی با بیش
از  ۲۴۰سـال قدمـت ،ریشـه در تاریـخ و اصالـت مذهبـی
شـهر تبریـز دارد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد:
دومیـن نقـش و ویژگـی عـزاداری مـردم آذربایجـان،
ادبیـات غنـی عـزاداری تبریـز اسـت کـه علاوه بـر آن،
اشـعار عزاداریهـا نیـز دارای پشـتوانه علمـی و مسـتند
محـور بـوده و ترویـج حماسـه حسـینی بـا توجـه بـه
احـواالت و وقایـع اسـت.
ایشـان بـا توجـه بـه اینکـه شـعرای تبریـز ،مقتـل
محـوری را اصـل اساسـی م یداننـد ادامـه دادنـد :از دیگر
ویژگ یهـای مکتـب عزاداریهـای تبریـز ،خلـوص و نـوع
گریـه کـردن پیرغالمـان حسـینی ایـن شـهر اسـت کـه
در عـزاداری حسـینی ،ماننـد مـادری گریـه م یکننـد که
گویـی فرزنـد خـود را از دسـت دادهانـد.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :هیـأت و عزاداریهـا بـه
آسـانی بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت و ایـام خفـگان و
مجالـس مخفیانـه ،روضههـای در گوشـی و زیرزمینـی را
تجربـه کـرده اسـت و از ایـن رو هیـأت ،خاسـتگاه عدالت
خواهـی ،مبـارزه با طاغـوت و پشـتیبان رزمنـدگان دوران
دفـاع مقـدس و مدافعـان حریـم والیـت بودنـد کـه امیـد
اسـت بـا ایـن هیـأت و پیرغالمـان عزیـز ،پیشـتاز در امـر
تحقـق بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی و از ارکان تمـدن
نویـن اسلامی مـد نظـر مقـام معظـم رهبری باشـیم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در پایـان
گفتنـد :هیأتهـای تبریـز پرچـم دار خدمـت صادقانـه
بـه مـردم هسـتند کـه در روزهـای شـیوع ویـروس کرونا،
رزمایـش مواسـات و کمـک مومنانـه کـه مـورد تأکیـد
رهبـر فرزانـه و حکیـم انقلاب اسلامی بـود ،بسـتههای
متعـددی توسـط پیرغالمـان حسـینی ،راهـی منـازل
نیازمنـدان شـده اسـت.

 -15تالش ب رای کسب رضایت مردم و خوداری از رضایت
صاحبان قدرت و ثروت :یکی از وظایف مهم امامان محترم جمعه
در نظام اسالمی رضایت توده مردم و توجه بیشتر به آن هاست
زی را که این مردم هستند که در همه م راحل انقالب حضور منال
داشته ومشکالت را به جان و دل می خ رند .
وظایف مردم در ب رابر نهاد امامت جمعه:
چنانچه حاکمان و کارگزاران اسالمی و به تبع آن شبکه نورانی
امامت جمعه در ب رابر مردم وظایفی دارند مردم و جامعه نیز در
قبال نهاد مقدس امامت جمعه وظایف و تکالیفی دارند که در
سخنان حض رات معصومین علیه السالم به آنها اشاره و بر آنها
تاکید شده است .چه به چند نمونه اشاره م یشود
 -1وفاداری به نظام اسالمی -یاری و وفاداری از جمله حقوق و
وظایف مهم نهاد امامت جمعه بر توده مردم است .امیر مومنان
علی علیه السالم در خطبه ای با برشمردن این حقوق و وظایف
فرمود :ای مردم اما حتی که من لر عهده شما دارم ،وفا داری به
بیعتی است که با من داشته اید.
 -2یاری کردن شبکه نورانی امامت :از عناصری محوری و مهم
نظام اسالمی اطاعت از امام معصوم علیه السالم در عصر حضور
و نصرت ولی فقیه در دوران غیبت است.
حضرت امی رالمومنین علیه السالم فرمود :از دیگر وظایف شما
در ب رابر من این است که چون شما را ب رای کاری ب را خانم اجابت
کرده و از دستورهای من پیروی کنید.
امام صادق علیه السالم فرمود :بنگرید به فردی از شما چه
حدیث ما را روایت می کند و در فهم حالل و ح رام و احکام
و معارف ما صاحب نظر است و آن ها را خوب می فهمد پس
حکم او نافذ است و به حاکمیت او راضی باشید چون من او را
بر شما حاکم و داور ق رار دادم پس هرگاه حکم کرد و پذیرفته
نشد حکم خدا را سبک شمرده شده و حکم ما رد شده است و
این شرک به خداست.
البته در اینجا م راد از شرک شرکه عملی است نه اعتقادی
توجه عملی به حکم قضایی و والیی حاکم بر همگان واجب و
نقض آن بر همه ح رام است اعم از خود حاکم و جامعه اسالمی.
 -3نصیحت و مشارکت سیاسی :در فرهنگ اسالم آحاد مردم
وظیفه دارند نسبت به حاکمان ضمن وفاداری ناصحانهو خالصانه
نصیحت (خیرخواهی) داشته
و این کار عملی نیست مگر با حضور همه جانبه مردم در
اداره امور که ثمره آن رشد و تعالی حکومت اسالمی است از این
رو رسول اکرم صلی اهلل در حجة الوداع مردم را در مسجد خیف
گرد آورد و ب رای آنها خطبه جامع خواند.
و در آن فرمود :سه چیز است که مسلمان در آنها خیانت
نم یکند و با قلبش آنها را می پذیرد.
 -1خالصانه کار کردن ب رای خدا
 -2وفاداری خالصانه ونسیت و خیرخواهی ب رای حاکمان و
پیشوایان مسلمانان
 -3حضور و مشارکت همیشگی در اجتماع مسلمانان که در
این صورت دعای امامان شامل حال آنها است.
امیرمومنان علیه السالم فرمود :یکی از حقوق من بر شما این
است که با حضور خالصانه و همه جانبه خود در اداره امور در
آشکار و نهان خیلی خیر خواه و دلسوز من باشید.
 -4دعا ب رای س ربلندی رهب ران و نظام اسالمی:
حضرت امام صادق علیه السالم فرمود سه چیز از حقوقی
حاکمان بر مردم است.
 -۱پیروی از آنان  -۲خیرخواهی ب رای آنان در آشکار و نهان
 -۳دعا ب رای پیروزی و صالح آنان.
آثار پیروی از امام المسلمین :حضرت امام زین العابدین علیه
السالم فرمود پیروی از حاکمان و کارگزاران دادگر کمال عزت
است
حضرت امام محمد باقر علیه السالم نیز فرمود :خدا میفرماید
از مردمی که در قلمرو حکومت اسالمی و حاکمیت کارگزار
عادل زندگی و از آن پیروی م یکند به طور قطع در میگذرم و
گناهانشان را می بخشم اگرچه آن ملت در کارهای خود ظالم و
بد کار باشند زی رازندگی در نظام عدل و انصاف مایع اصالح امت
سی ه حسنه است.
و روح آنها از ستم به دادگری واز ّ
 -۳پیامدهای تحقیر امام المسلمین :با توجه به جایگاه رفیع
حکومت و حاکمان اسالمی شمردن ا
آنان نکوهیده ودارای پیامد های نگوار است.
حضرت امام صادق علیه السالم فرمود :آدم نباید هیچ کس
را کوچک شمارد و سزاوار ترین کسانی که نباید تحقیر شوند
سه گروهند .عالمان ،فرمانروایان،و ب رادران دینی هرکس امام
المسلمین را کوچک شمارد دنیای اشتباه میشود در حدیث
دیگر فرمودند :سه گروه اند که آنها را انکار نمی کند مگر منافق
مشهور به نفاق  :پی ران مسلمان ،حامالن قرآن ،پیشوای دادگر،
اتحاد و همبستگی
وحدت و اجتماع مسلمانان برگرد محور دین و امام المسلمین
در اسالم اهمیت ویژهای دارد نماز که نماد عالیه واردات است
ترجیحاً یا لزوماً به جماعت گذارده می شود چنانچه نماز عید
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فطر و ق ربان و نمازهای واجب یومیه ترجیحاً و نماز جمعه لزوماً
به جماعت گذارده می شود قرآن مجید می فرماید ریسمان خدا
چنگ زنید و پ راکنده نشوید.
حضرت رسول اکرم صلی اهلل می فرمودند :شیطان گرگ انسان
است چنان که همواره گوسفندان وامانده و دور افتاده ازگله را
می درد پس از دسته بندی های سیاسی و فرقهای بپرهیزید
و بر شما باد به شرکت در جماعت و مجالس عمومی و حضور
در مساجد.
و در جای دیگر فرمود وحدت سیاسی برمحور پیشوای عادل
نعمتی است که هیچ کس ارزش آن را نمی دانند بناب راین
جدایی از گروه مومنان نه تنها عامل تقرب نیست بلکه عامل
گرفتاری به دست شیطان است.
آثار وحدت و محبت :اصالح میان مردم که در قرآن مجید بر
آن تاکید شده است و دوری از تفرقه آثار مثبت دنیوی و اخروی
فردی و اجتماعی دارد که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره
می گردد.
 -۱خشم شیطان :امام صادق علیه السالم فرمود :هرگاه دو
مسلمان از یکدیگر جدا شوند قهر باشند شیطان پیوسته
شادمان است و چون آن دو آشتی کردند زانوان شیطان به لرزه
می افتد و بند هایش از هم جدا می شود و فریاد بر می آورد
وای برمن از هالکت ای که بدان گرفتار شدم
 -۲برتری از نماز و روزه مستحب :رسول اکرم صلی اهلل فرمود:
اصالح میان دو نفر از نمازها و روزه های مستحب برتر است.
 -۳سبقت به سوی بهشت :مردم مسلمان سه روز با هم گرفته
باشند هر یک از آن دو چه ب رای آشتی پیشقدم شود با ب رادرش
سخن بگوید در روز حساب رسی زودتر به بهشت میرود.
نتیجه گیری :
اقامه نماز جمعه از شئون حکومت اسالمی است و در فقه
اهل سنت هم در فقه حنفیه هم اقامه نماز جمعه را از شئون
سلطان می دانند .در حدیثی وارد شده چهار چیز از اختیارات
حاکم اساسی است و یکی از آنها اقامه جمعه است .اقامه نماز
جمعه و بیدین در نماز پیامبر اسالم صلی اهلل و امامان معصوم
علیه السالم از شئونات آنها آنان بوده به طوری که پیامبر اکرم
صلی اهلل در مدینه بعد از هجرت و تشکیل حکومت اسالمی
اقامه نمازجمعه می کردند .و بعد از آن حضرت وجود مبارک امام
علی علیه السالم اقامه نمازجمعه می کردند و بعضی مواد که
در مسافرت و یا با علی در کوفه حضور نداشتند حضرت امام
حسن علیه السالم به عنوان امام جمعه موقت آن حضرت نماز
جمعه را اقامه می کردند سپس سه معصوم اقامه نماز جمعه و
عیدی می کردند پیامبر اکرم صلی اهلل و امام علی علیه السالم
و امام حسن علیه السالم و در دوران غیبت حضرت ولی عصر
عج اهلل این مهم جز شونات فقهای عادل به عنوان جانشین آن
حضرت می باشد کیا خودشان هنگامه می کردند و امام جمعه
نصب می کردند در این خصوص حدود  ۱۱روایت نقد شده است.
و از آن ها استفاده می شود که در زمان غیبت می شود اقامه
نماز جمعه کرد.
مسئله مهم این است که وقتی نماز جمعه با ش رایطش منعقد
شد مردم نم یتوانند نسبت به جمعه های منعقد شده بی تفاوت
باشند بلکه هر کسی که َسم َِع النداء یا اینکه تا دو فرسخ فاصله
داشته باشد باید به این نماز جمعه وارد شوند و در آن شرکت
نمایند و اف رادی که نمی تواند در نماز جمعه شرکت کنند در
روایت اهل سنت و امامیه استثنا شده است مانند زنان و عبد
اختیارش دست خودش نیست مریض یا نابینایان مسافری که
راه گذر است از همین استثنا ها ما صددرصد می فهمیم که نماز
جمعه جنبه سیاسی و نظامی بر جنبه عبادی صرف غلبه دارد.
مردم وظیفه دارند در نمازهای جمعه منعقده حضور فعال داشته
باشند و با این حضور امام جامع را در ساحت های مختلف تقویت
نمایند و با وحدت و انسجام خود دشمن را ماًیوس نمایند امام
جمعه نیز وظیفه دارد آخرین تحوالت جهان اسالم و منطقه را
بیان نموده و مردم را ضمن موعظه و سفارش به تقوای الهی انذار
تبشیر به مصالح اجتماعی واقتصادیشان مطلع نماید .و از مکر و
نی رنگ شیاطین و توطئ ه های ابرقدرتها آگاه سازند.
منابع:
-۱ق ران مجید
 -۲نهج البالغه
-۳اصول کافی
 -۴تهذیب
 -۵ثواب االعمال وعقاب االعمال
قم ی
-۶تفسیر ّ
-۷تفسیر کنز الدقایق
-۸تحف العقول
-۹امالی شیخ صدوق
-۱۰ارشاد القلوب
-۱۱الفقیه
-۱۲عیون اخبار الرضا
-۱۳تحریر الوسیله

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
در کتــاب المقنــع از متــون فقه ــی حنبلیهــا نی ــز گفتــه
شــده اســت« :الیش ــرط اذن االمــام؛ 13ب ـرای اقامــه جمعــه ،اذن
پیشــوای مس ــلمین الزم نیس ــت».
بــه جــز ایــن ســه مذه ــب از مذاه ــب اربعــه مشــهور اهــل
ســنت ،مذه ــب ظاهریــه کــه از مذاه ــب متروکــه اهــل ســنت
شــمرده م یشــود ،نیــز بــه نفــی منصــوب بــودن امامــت
جمعــه فتــوا م یدهــد.
ابنحــزم اندلســی از پیشــوایان ایــن مذهــب
صریحــاً معتقــد اســت« :کان هنــاک ســلطان اولــم
یکــن؛ ســلطان باشــد یــا نباشــد ،امامــت جمعــه
مشــروع اســت».
مستندات گروه اول
عمــده دلی ــل و دلی ــل عمــده کس ــانی کــه نمــاز جمعــه
را منصــب نم یشــم رند و آن را مثــل امامــت جماعــت،
ب یارتبــاط بــا حکومــت م یداننــد ،تمســک بــه عمــوم آیــه
جمعــه و ام ــر اله ــی بــه اقامــه نمــاز جمعــه اســت .از نظ ــر آنها
تــا مخصــص روشــنی ب ـرای آیــه ثابــت نگ ــردد ،ام ــر بــه نمــاز
جمعــه« ،فاســعوا ال ــی ذک ــر اهلل» ،حاکــم اســت و مس ــلمانان را
بــه اقامــه جمعــه ،ولــو پشــت س ــر ف ــردی کــه امــام مس ــلمانان
نیســت و از ســوی او هــم مأموریــت و اذنــی نــدارد ،دعــوت
م یکنــد.

پزشک من

توصیه های طالیی ب رای م راقبت از پوست
در فصل پاییز و زمستان1-
پوست بزرگت رین سپر بدن و عامل محافظتی در ب رابر عفونت ها
و باکتری های بیماری زاست ،پس باید به خوبی از آن م راقبت کنیم.
م راقبت از پوست در فصل سرد سال از اهمیت بیشتری برخوردار است،
چون در این فصل ها پوست آسیب پذیر تر شده و بیشتر دچار خشکی
می شود .در این مقاله راهکارهای م راقبت از پوست در فصل پاییز و
زمستان را آموزش می دهیم .پس ب رای اینکه نحوه م راقبت از پوست در
فصل پاییز و زمستان را یاد بگی رید این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.
در فصل پاییز با سرد شدن ه وا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی،
رطوبت ه وا و همچنین پوست کم می شود و در نهایت به خشکی،
خارش و ترک خوردن پوست می انجامد .پس ب رای در امان ماندن
پوست از تاثی رات مضر سرما باید از آن م راقبت کنیم و آن را سالم نگه
داریم .در این قسمت راهکارهایی ب رای م راقبت از پوست در فصل پاییز
را به شما آموزش می دهیم تا با استفاده از آن پوستی سالم ،زیبا و با
نشاط داشته باشید.
مرطوب کننده ب رای م راقبت از پوست در فصل پاییز
مرطوب کننده فواید بسیاری از جمله ب رای محافظت و م راقبت از
پوست در ب رابر خشکی و ش رایط نامساعد آب و ه وا دارد .بسیاری از
اف راد بر این باورند که فقط پوست خشک نیاز به مرطوب کننده دارد
ولی این باور کامال غلط است و همه اف راد حتی آن هایی که پوستشان
چرب است هم نیاز به کرم مرطوب کننده دارند .ب رای م راقبت از پوست
خشک در پاییز از کرم هایی با پایه چ ربی استفاده کنید و ب رای م راقبت
از پوست چرب از مرطوب کننده های با پایه آب استفاده کنید.
بهت رین زمان ب رای استفاده از کرم مرطوب کننده هنگامی است که
صورتتان را با پاک کننده مناسب شستشو داده اید زی را در این موقع تمام
چ ربی ها و آلودگی ها از بین رفته و پوست آماده جذب ویتامین می
باشد .در هنگام خ رید پاک کننده دقت داشته باشید که بهت رین پاک
کننده ها ب رای م راقبت از پوست آن هایی هستند که در ترکیبات خود
ویتامین ای و سی دارند.
م راقبت از پوست با دستگاه بخور
در فصل های سردسال به دلیل کمبود رطوبت ممکن است دچار
خشکی پوست شوید .یکی از راه های م راقبت از پوست در فصل پاییز
استفاده از دستگاه بخور است .دستگاه بخور فواید زیادی تامین رطوبت
مانع از خشکی پوست می شود.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل
حاج سیدمحمدجواد طباطبایی تبریزی

حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید
محمدجـواد طباطبایـی تبریـزی
فرزنـد آیـت اهلل سـید محمدتقـی
طباطبایـی از علمـای اعالم و فقهای
عظـام و حکمـای کـرام برخاسـته از
تبریـز در قـرن چهاردهـم هجـری
قمـری اسـت .در یازدهـم شـوال
 1315ق .برابـر چهاردهـم اسـفند
1276ش .در تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد .دروس مکتبخانه
ای و مقدمـات علـوم دینـی را از مکتـب داران و روحانیـان آموخـت.
سـپس در دروس سـطح عالـی حضـرات آیـات میـرزا ابوالحسـن
انگجـی میـرزا صـادق آقـا مجتهـد تبریـزی و سـید محمـد موالنا
حضـور یافـت  .آنـگاه رهسـپار نجـف اشـرف شـد و از محضـر
بـزرگان دیـار نـور همچون حضـرات آیات عظـام آقا سـید ابوتراب
خوانسـاری ،میرزا محمدحسـین نایینی ،میرزا علـی محقق ایروانی
 ،شـیخ اسـماعیل محالتـی  ،میـرزا احمـد آشـتیانی  ،در حدیـث
و درایـه ،فقـه و اصـول و حکمـت و فلسـفه حـوزه مقـدس نجـف
اشـرف شد.
رحلـت تاسـف بـار آن عالم ربانـی و فقیـه و حکیم عالـی قدر در
ضمـن سـفر به زادگاهـش تبریز هجدهم جمـادی االول 1378ق.
برابـر بـا سـوم شـهریور 1346ش .در اثـر سـکته قلبی اتفـاق افتاد.
پیکـر پاکـش پـس از تشـیع بـا شـکوه در تبریـز بـه نجـف اشـرف
منتقـل و در جـوار بـارگاه ملکوتـی امیرمومنـان امـام علـی علیـه
السلام به خاک سـپرده شـد.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
شیوه غسل کردن هنگام نجس بودن بدن
اگر هنگام غسل قسمتی از بدن نجس باشد ،آیا می توان با یک بار
شستن هم بدن را پاک کرد و هم غسل انجام داد؟
جواب :پیش از آغاز غسل ارتماسی  ،باید تمام بدن پاک باشد اما در غسل
غسل همان قسمت،
ت رتیبی ،هر قسمت از بدن که نجس شده اگر پیش از
ِ
شسته شود کفایت می کند.
خ رید و فروش نسیه به قیمت بیش از نقد
آیا خ رید کاالیی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز
است؟ آیا این معامله ،ربا محسوب م یشود؟
جواب :خ رید و فروش نسیه کاال به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال
ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نم یشود.
مشاهده مانع پس از وضو یا غسل
اگر بعد از وضو و یا غسل ،مانعی در اعضای وضو و یا غسل دیده شود،
چه وظیفه ای داریم؟
جواب :اگر ندانید مانع موقع غسل یا وضو وجود داشته
یا بعد از وضو یا غسل ایجاد شده است ،غسل و وضو و
نماز صحیح است.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  2مهر ) 1400
اعتصــاب كارگــران و كاركنــان پااليشــگاه نفــت آبــادان
( 1357ش)
محاص ــره منــزل «امــام خمين ــي»(ره) در نجــف اش ــرف توســط
رژيــم بعــث ع ـراق ( 1357ش)
درگذشــت اســتاد «عل ــي اكب ــر خوشــدل ته ران ــي» شــاعر معاصر
( 1365ش)
تعييــن اعضــاي اوليــن هيئــت منصفــه مطبوعــات بعــد از
انقــاب (1370ش)
وقــوع حادثــه خونیــن ســرزمین منــا در رمــی جمــرات
(  1394ش)
احمــد قــوام نخســت وزيــر و وزيــر جنــگ ســتاد ارتــش را
ضميمــه وزارت جنــگ نمــود 1321( .ش)
پيمــان دوســتي بيــن ايــران و ايتاليــا بــه امضــاء رســيد.
( 1329ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  16صفر ) 1443
تســلط ســپاهيان اســام بــر ناحيــهي «تخارســتان» در
خ راســان ( 122ق)
َّ
درگذشــت آيــت الل «مجتهــد تبريــزي» عالــم بــزرگ اســام
( 1337ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  24سپتامبر ) 2021
اتحــاد سياس ــي اســكاتلند و انگلس ــتان و الحــاق اســكاتلند بــه
انگليــس (1643م)
بمب ــاران ورشــو توســط هواپيماهــاي آلمان ــي در جريــان جنــگ
جهان ــي دوم (1939م)
روز مل ــي و اعــام اســتقالل «گينــه بيس ــائو» از اســتعمار پرتغال
(1973م)
هفته جهاني دريانوردي (آخرين هفته سپتامبر)

شهریار شکلهای تازهای از شعر معاصر را
در ادبیات فارسی ارائه کرد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجانشــرقی
گفتنـد :شــه ریار از نوابــغ معاص ــر ای ـران اســامی
اســت نب ــوغ شــه ریار شــکلهای تــازهای از شــعر
معاص ــر را در ادبی ــات فارس ــی ط ــرح و ارائــه ک ــرد.
حضــرت حجــت االســام و المســلمین
س ــیدمحمدعلی آل هاشــم در آیین گ رامی داشت
روز ملی شــعر و ادب فارس ــی و بزرگداشــت اســتاد
شــه ریار اظهــار داشــتند :بــدون تردیــد اســتاد
شــه ریار جــزو نوابــغ معاصــر ایــران اســت کــه
توانس ــت ش ــیوه هــای تــازه ای از شــعر معاص ــر را
در ادبی ــات فارس ــی مط ــرح و ارائــه کنــد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
افزودن ـد :اســتاد شــه ریار شــاعری منحص ربف ــرد
اســت و ه ــر انس ــان منصف ــی بــا ه ــر نگرش ــی به
جامعی ــت او اذعــان دارد و نــوآوری وی را م یپذی ــرد.
ایشــان تص ریــح کردنــد :شــه ریار از لحــاظ
مردمــی بــودن و فخامــت زبــان و زیســتن بــا
انقــاب نمونـهی ب ینظی ــری بــود  .وی زمان ــی ب ــر
س ــرودن غــزل اص ـرار داشــت کــه همــه معنقــد
بودنــد دوران س ــرودن غــزل پایــان یافتــه امــا وی
بــا تصویرگ رای ــی و روش نویــن مکتــب و راه ــی را
ایجــاد ک ــرد و بــه محب وبی ــت رس ــید.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

عدالت گستري
دولــت ب رنامــه هــا و سياســتهاي خــود را
بــر اســاس راهبردهــاي فــوق تنظيــم نمــوده
و بــه منظــور تحقــق آرمــان توزيــع عادالنــه
درآمدهــا ،کاالهــا و امکانــات و فرصتهــا و رفــع
محروميتهــا ،شــخص رئي ــس جمهــور معتقــد
اســت“ :آنچــه در فصــل عدالــت مطــرح مــي
شــود ،توزيــع امکانــات و فرصتهــا بــا مالحظــه
مي ـزان محروميتهــا ،اســتعدادها و ظرفيتهــا در
همــه جغ رافيــاي کشــور اســت” .
از همي ــن رو ،تمرکــز زداي ــي از ته ـران و توجه
بــه تمــام نقــاط کشــور در دســتور کار دولــت
ق ـرار گرفتــه و آقــاي احمــدي ن ـژاد در تبيي ــن
ايــن ض ــرورت م ــي گويــد“ :اينکــه ته ـران همــه
اي ـران اســت ،ام ــري باطــل اســت ،ته ـران مرکــز
ايــران اســت ،نــه همــه ايــران ،تهــران قطــب
ايــران اســت ،نــه همــه ايــران ،مــا بايــد کاري
کني ــم کــه اي ـران همــه جــاي اي ـران باشــد کــه
يکــي از آنهــا ،چرخــش و بيــن مــردم بــودن
اســت کــه خيلــي هــم اثــر دارد .شــما ويــر
تمــام نقــاط اي ـران هس ــتيد ،فقــط وزي ــر ته ـران
نيس ــتيد” .
از همي ــن رو ،ســفرهاي اســتاني هي ــات دولت
بــه صــورت دوره اي آغــاز گرديــد که دومي ــن دور
آن در آســتانه اتمــام اســت و ظ ــرف چنــد ســال
گذشــته اعضــاي هي ــات دولــت موفــق شــده اند
تــا از نزديــک بــا م ــردم س راس ــر کشــور مالقــات
نمــوده و بــا مشــکالت آنهــا آشــنا شــوند کــه
نتايــج آن در صفحــات آينــده مــورد اشــاره ق ـرار
م ــي گي ــرد.

افزودن ـد :شــه ریار شــاعر بــزرگ و محب ــوب روزگار
ماســت و کمتــر کســی اســت کــه بیتــی یــا
مصرع ــی از شــه ریار در ذهنــش مانــدگار نشــده
باشــد .همــه او را م یشناســند و بــا شــعرهای او
زیســته و ارتبــاط برقــرار کردهانــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یکــی از
مهمت ریــن حـوادث دوران زندگ ــی اســتاد شــه ریار
را وقــوع انقــاب اســامی عنـوان ک ــرده و گفتنـد:
انقالبیــون اشــعار ایــن شــاعر شــهیر را کــه
متضمــن اعت ـراض بــه حکومــت فاســد گذشــته
بــود بــر کاغــذ زر مــی نوشــتند.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان تاکید
کردنـد :شــه ریار در آن دوران دســت بــه یک جهاد
قلمــی زد و بنــا بــه گفتــهی خــودش انقــاب
اســامی روح دیگ ــری در کالب ــد وی دمید و شــعر
شــه ریار را بایــد شــعر متعهــد و انقالب ــی عن ـوان
ک ــرد.
ایشــان گفتنــد :دینــداری و والیــت مــداری
شــه ریار ب یمثــال اســت و شــعر «علــی ای
همــای رحمــت» وی تنهــا یک ــی از آثــاری اســت
کــه ارادت او را بــه اهــل بی ــت عصمــت و طهــارت
متجل ــی م ــی ســازد.
امــام جمعــه تب ریــز افزودنـد ::شــه ریار بــا وقــوع
جنــگ نی ــز ســاکت ننشس ــت و بخش ــی از آثــار
برجــا مانــده از ایــن شــاعر شــهی ر ،تاریخ جنــگ را
بــه زبــان شــعر تبیی ــن م ینمایــد.
ایشــان دیگ ــر ویژگ ــی اســتاد شــه ریار را عشــق
وافــر بــه ســرزمین مــادری یعنــی آذربایجــان
عنــوان کردنــد کــه منجــر بــه خلــق شــاهکار
ادبــی حیدربابــا شــده اســت.

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

پیاده روی جاماندگان اربعین
در تبریز برگزار می شود
معــاون خانــواده و امــور فرهنگ ــی مرکــز خدمات
حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی گفــت :همزمــان با
اربعی ــن حس ــینی م راســم پی ــاده روی ح ــرم تــا ح ــرم
بــا عنــوان جامانــدگان اربعی ــن در امامـزادگان تبریــز
برگـزار م ــی شــود.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه
حجــت االســام فرهــاد عابــدی ،معــاون خانــواده
و امــور فرهنگــی مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه
آذربایجــان شــرقی گفــت :آییــن پیــادهروی
جامانــدگان اربعی ــن حس ــینی بــا عنــوان «همایــش
پی ــاده روی ح ــرم تا ح ــرم» روز اربعی ــن (۵مهر)۱۴۰۰
بــا حضــور خانــواده هــای طــاب و روحانیون اســتان
در مس ــیر آســتان مقــدس امام ـزاده س ــیدجمال(ع)
تــا امامـزاده س ــیدحمزه (ع) تبریــز برگـزار م ــی شــود.
وی گفــت :یک ــی از اقدامــات فرهنگ ــی و مهم ــی
کــه ط ــی چنــد ســال گذشــته بــه تأس ــی از پی ــاده
روی اربعی ــن در حــال انجــام اســت و مــورد توجــه
مــردم قــرار گرفتــه پیــاده روی حــرم تــا حــرم در
آســتان امام ـزادگان عظی ــم الشــان اســت.
معــاون خانــواده و امــور فرهنگــی مرکــز
خدمــات حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی بــا
اشــاره بــه برگ ـزاری م راســم ق رائــت زیــارت اربعی ــن
در آســتان مقــدس امام ـزاده س ــید حمــزه(ع) در روز
اربعی ــن اظهــار ک ــرد :اقامــه نمــاز جماعــت ،م راســم
ســخن رانی و اطعــام از ب رنامــه هــای ایــن حرکــت
فرهنگــی اســت.
وی افــزود :در ایــن ب رنامــه ،از خانــواده هــای
ش ــرکت کننــده در ب رنامــه هــا و پویــش هــای مــاه
محــرم مرکــز خدمــات حــوزه آذربایجــان شــرقی
تجلیــل خواهــد شــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

«بصيرت و استقامت»

كتاب «بصيرت و
استقامت :برگرفته از
بيانات مقام معظم
رهبري درباره بصيرت
و استقامت با ضميمه
فتنه» به مناسبت اولین
سالگردنمازجمعهماندگار
 29خرداد ماه سال،1388
توسط «موسسه جهادی
صهبا» تاليف شد .اثر
حاضر با هدف ارائه سخنان رهبر معظم انقالب پی رامون بصیرت،
استقامت و فتنه در طول سی و پنج سال (تا سال )1389در سال
 1391با  159صفحه و در قطع رقعي به زيور طبع آراسته گرديد.
هماكنوننيزپاسخگويبخشيازنيازهايمتصديانفرهنگيو
نخبگانعلميجامعهاست.
در قرآن در مورد بناي جامعه اسالمي و رسيدن به آرمان هاي
بزرگ ،نكته بسيار اساسي ،داشتن بصيرت و استقامت است.
موضوع بصيرت به عنوان شرط اول رسيدن به آرمان ها ،مطابق
فرمايش مقام معظم رهبري اين چنين تع ريف شده است« :در
ماج راي دفاع از دين ،از همه چيز بيشت ر ،ب راي انسان ،بصيرت
الزم است .بي بصيرت ها ف ريب مي خورند .بي بصيرت ها در
جبهه باطل ق رار مي گي رند؛ بدون اين كه خود بدانند .همچنان
كه در جبهه ابن زياد ،كساني بودند كه از فساق و فجار نبودند،
ولي از بي بصيرت ها بودند .بصيرت يعني روشني دل .بصيرت
معنايش آگاهي ها و هوشياري هاي كتابي و روزنامه اي و راديويي
و علمي نيست ...بصيرت يعني بصيرت دل ،يعني چشم دل باز
شدن .بصيرت يعني دل را با خدا م رتبط و متصل كردن .بصيرت
يعني خدا را با چشم دل ديدن .»...مسئله استقامت نيز به عنوان
شرط دوم نائل آمدن به آرمان هاي بزرگ ،يعني بلند نمودن پرچم
حقيقت ،سر دادن ف رياد حق و ايستادن در پاي آن .استقامت الزم
است تا انسان بتواند آرمان هاي بزرگ را ببيند .بسياري از آرمان
ها جز با ايستادگي يك ملت در طول ساليان مستمر و مداوم
دستيافتنينيست.
تماممشکالتیکهب رایاف رادیااجتماعاتبشرپیشمیآیدبر
اثر یکی از این دو است :یا عدم بصیرت یا عدم ايستادگ ي .فلذاست
که به خاطر یکی از این دو ،یا هر دو ،تاریخ بشر همواره پر از
محنت های بزرگ ب راي ملت ها بوده است؛ پر از غلبه زورگویان
عالم برملت های ضعیف النفس و غافل .ده ها سال گاهی صدها
سال یک ملت مقهور سیاست یک جهانخوار و یک قدرت بزرگ
بوده است ،چ را؟ مگر این ها انسان نبوده اند؟ بله ،انسان بوده اند؛
لیکن یا بصیرت نداشته اند ،یا اگر بصیرت داشته اند ،فاقد صبر
الزم بوده اند؛ یعنی یا بی داری نداشته اند ،یا پایداری...
کتاب ارزنده «بصیرت و استقامت» برگرفته از مجموعه بیانات
رهبر معظم انقالب پی رامون دو واژه کلیدی بصیرت و استقامت
م یباشد كه از ابتدای انقالب اسالمی تاكنون جمعآوری شده
است .در مورد اهميت مسئله بصيرت در متن اثر حاضر اين
چنين آمده است كه« :قد جاءکم بصائر من ربکم؛ از سوی خدا
بصیرت به انسان داده می شود ،بصیرت ها ،یعنی هشدارها،
آگاهی ها ،راهنمایی ها ،خط دادن ها ،جهت دادن ها؛ «فمن
ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها» می توانی آن بصیرت ها را
ببینی ،از آنها پیروی کنی ،به سود توست .می توانی چشمت
را روی هم بگذاری و نبینی یا ببینی و لج کنی که به زیان تو
تمام خواهد شد» .
فهرستتفصيليمجموعهحاضرمشتملبرمقدمه،حدیث
«اهلبصروصبر»وفصولبصيرت،استقامتوفتنهاست.فصل
اول این اثر به محورهای بصیرت ،نکاتی از تاریخ اسالم ،راه حصول
بصیرت ،نکات و چند توصیه تقسیم شده است .فصل دوم با
عنوان استقامت ،به موضوعات مختلفی چون استقامت ،حفظ
ص راطمستقیم،الگویاستقامت،استقامتحسینی؛استقامت
خمینی،آفاتاستقامت،یکمثالتاریخیوچندنکتهواستنتاج
تقسیم شده است .فصل سوم با عنوان فتنه به مباحثی چون
فتنه،فتنهجمل؛فتنهخوارجوفتنهعظمااختصاصیافتهاست.
در بخش آخر کتاب عالوه بر فهرست اجمالی ابتدای کتاب،
فهرست تفصیلی موضوعات این فصول آمده است .اين فهرست
به خواننده کمک می کند پس از مطالعه کتاب بتواند مروری
س ریع بر محتوای کل اثر داشته باشد .جهت ارتباط پاراگ رافهاي
متن با فهرست تفصيلي انتهاي اث ر ،ب رای هر پاراگ راف یک کد
شناساییدرمتنكتابوحداقلیکنمایهدرفهرستتفصیلی
اختصاص يافته است تا در صورت نياز مخاطب به مطلب خاص،
آن موضوع به سهولت بازيابي شود.

صحيفه نور امام خميني (ره)
عاشورا و اربعین ،وسیله تقویت انگیزه وحدت در امت
حضـرت امـام خمینـی (س) بـه عنـوان یکـی از برجسـته
ت ریـن شـاگردان مکتب عاشـورا بـا دریافتی صحیـح از مکتب
حسـینی ،بنـای انقالبـی را معمـاری نمـود کـه با سـرنگونی
طاغـوت عصـر ،بـه اسـتق رار حکومـت اسلامی منطبـق بـر
معـارف واالی قرآن و عترت انجامید .تنهـا با گذری در اعالمیه
هـا و سـخن رانی هـای روشـنگ رانه آن رهبـر الهـی در طـول
دوران مبـارزه ،مـی تـوان بـه خوبـی دریافـت که ایشـان جای
جـای نهضـت خویـش را بـه مکتب سـرخ عاشـورا گـره زده و
عینیـت سـخنان ،نامـه ها و مناظـرات حضرت سی دالشـهداء
(ع) در مجموعـه گفتـار و نوشـتار امام در طـول نهضت کامال
ملمـوس می باشـد.
حضـرت امـام خمینـی (س) در تحلیـل دیگـری در جمع
اقشـار مختلـف مـردم در روز بیسـت و پنجـم آذر مـاه سـال
شـصت ،ضمن یادآوری ضرورت (وحدت کلمه) امت مسـلمان
کـه از کلیـد واژه های مهم ایشـان در دوران رهبری محسـوب
مـی شـود ،مناسـب هایـی نظیـر عاشـورا و اربعیـن را باعـث
تقویـت انگیـزه وحـدت بر می شـم رند و بـا تاکید بـر پرهیز
مسـلمانان از تفرقه مـی فرمایند:
« ما از دسـت آم ریکا نباید خیلی گله کنیم و لوام الفسـاد
اوسـت ،لکن از کشـورهای اسلامی و از حکومتهای اسلامی
باید شـکوه کنیم و ف ریـاد بزنیم.
اسلام ایـن قـدر بـرای اجتمـاع و بـرای وحـدت کلمـه ،هم
تبلیـغ کـرده اسـت و هم عمـل کرده اسـت؛ یعنـی ،روزهایی
را پیـش آورده اسـت کـه با خود ایـن روزها و انگیـزه این روزها
تحکیـم وحدت م یشـود مثل عاشـورا و اربعیـن .و قرآن ک ریم
پافشـاری دارد در ایـن مطلـب کـه متفـرق نباشـند مـردم،
مسـلمین از هـم ،و یـد واحـده باشـند و معتصـم بـه «حبل
َّ
الل» باشند.
آم ریـکا بایـد بـه حسـب آن تـزی کـه دارد و آنکـه اختالف
بیـن مسـلمین بینـدازد و بهرهبـرداری کنـد و همه حیثیت
مسـلمین را و دارایی مسـلمین را و ذخایر مسلمین را بچاپد
و مسـلمین را بـه حـال مصرفگ را نگـه دارد» .
(صحیفه امام/ج/۱۵ص ۴۳۷و )۴۳۸

جاذبه هاي گردشگري
آبشار شی ران

آبشارش ــیرالن یا ش ــی ران در حاش ــیه شــمال ش ــرقی روســتای ش ــی ران
کنــدی در ارتفــاع  ۲۲۰۰مت ــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت.
ش ــيرالن یک ــی از روســتاهای قديم ــي اســتان آذربایجــان ش ــرقی
اســت کــه در دهس ــتان خانم ــرود بخــش مرکــزی شهرســتان هری ــس
شهرســتان هریــس واقــع شدهاســت
آبشــار ش ــیرالن هری ــس در حوال ــی روســتایی بــه همی ــن نــام واقــع
شــده و در حــدود  12مت ــر ارتفــاع دارد .زی ــر آبشــار حــوض کوچک ــی
بــه وجــود آمــده و محــل مناس ــبی ب ـرای آب تن ــی در فصــول گ ــرم
ســال م ــی باشــد .در کنــار این آبشــار چشــمه ای هــم وجــود دارد این
روســتای وابشــار زیب ــای ان تفرجــگاه زیبای ــی ب رای گردشــگ رانی اســت
کــه بــه دنب ــال اب وه ــوا وطبیعــت دل انگی ــز هس ــتند.
طبیعــت چهارفصــل ،ت راکــم جمعیتــی پاییــن و بــارش فــراوان
ب ــرف و بــاران ب ـرای شهرســتان هری ــس هوای ــی ســالم ،لطی ــف ،روح
اف ـزا و بــدون آلودگ ــی را بــه ارمغــان آورده اســت .در ایــن منطقــه در
ه ــر درهای آب جــاری اســت و از ه ــر قلـهای چشــمهای س ـرازی ر .یک ــی
از جاذبههــای طبیع ــی هری ــس وجــود کوههــای بلنــد و آبشــارهای
طبیعــی مختلفــی اســت کــه بهویــژه در فصــل بهــار نظــر هــر
گردشــگر را بــه خــود جلــب م یکنــد .کوههــای بلند،آبشــار« ،ش ــیر ـ
ش ــیر» روســتای ش ــی ران و طبیعــت بکر اط ـراف آن ،آبشــار «میس دی
قاالس ــی» در می ــان صخرههــای تی ــز و کوههــای مرتفــع اســماعیل
کنــدی ،دره و کوههــای زیب ــا و آبشــار گــوران دربنــدی ،آبشــار ســاری
بــره باخــزه و گیاهــان آبــزی و چشــمه گــوارای جاجی خلــی ،قبلــه
گوزل ــر و ســوقالخان ،گلبوتههــا و دره ژرف و ت رنــم آبهــای ســاپالغ و
اوکــوز داغ ــی ،پیرداغ ــی ،دربنــد خشــکناب ،دربنــد و آبشــارهای متعدد
تــازه کنــد ،چاتــاق قیــه ،آغ بــوالغ ،دوردبــوالغ ،یملی کلــو ،دهنــه
درهســی چمــن زمیــن ،باغهــای قشــاقها ،و دهکــده توریســتی
ه ــرزه ورز و ســدهایی هماننــد نهنــد ،آربطــان و پــارام از قابلی تهــای
غن ــی هری ــس در بخــش گردشــگری هس ــتند.
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