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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

ناتو صلح منطقه را تهدید می کند

خب رنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز در مصلی اعظـم امام
خمینـی(ره) برگزار شـد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریـز بـا دعـوت
نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوای الهـی گفتنـد :ظاهـر تقـوا باعث
شـرافت انسـان در دنیـا و باطـن تقـوا باعث سـربلندی انسـان
در آخـرت مـی شـود .بـدون تقـوا انسـان از پاکیزگـی ذهنـی و
پاکدامنـی قلبـی بـی بهـره خواهـد بـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد:
اساسـی تریـن نشـانه بی تقوایی در انسـان اینسـت کـه به آن
چیـزی کـه مـی گوید عمـل نکند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی بـا تاکیـد ب راینکـه
هیـچ چیـز نمـی توانـد ماننـد بـی تقوایـی پـدر و مـادر آینده
کودکانشـان را تهدیـد کنـد اظهـار داشـتند :بزرگتریـن توفیـق
زندگـی هـر کـودک اینسـت کـه حـرف و عمـل پـدرش یکـی
باشد .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ضمـن تسـلیت
سـالروز شـهادت امـام موسـی کاظـم (ع) بیـان کردنـد :ایشـان
پس از شـهادت پدرشـان در بیسـت سـالگی به امامت رسیدند
و سـی و پنـج سـال امامـت شـیعیان را عهـده دار بودنـد.
خطیـب جمعه تبریز اظهار داشـتند :ایشـان تمـام خصایص
علمـی و اخالقـی را در وجودشـان داشـتند و بسـیار صبورانـه
ب رابـر دشـمنان رفتـار مـی کردنـد .فعالیـت های علمی ایشـان
در جهـت حفـظ و گسـترش دین مبین اسلام و تشـیع علوی
بسـیار مهـم و تاثیر گـذار بود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه دادنـد:
شـاگردان متدیـن و اصیـل ت ربیـت کردنـد و روایـات بسـیار

میالد امام حسین(ع) روز پاسدار

متعـددی از ایشـان داریـم کـه امـروزه بـه عنـوان ذخیـره فقـه
شـیعی محسـوب مـی شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ضمـن تبریـک عیـد مبعث
پیامبـر اکـرم (ص) گفتنـد :هدف بعثـت ت ربیت انسـان ،آموزش
جامعـه ،برپایـی عـدل و قسـط ،تکمیـل اخلاق بشـر ،ذکـر و
یـادآوری دهنـده نعمت های الهی ،رهایی و آزادسـازی انسـان و
ب راف راشـتن پرچم رسـالت اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز افزودنـد :بعثت پیامبـر اکرم(ص)
منشـا تحـول عرفانـی و انسـانی در عالـم اسـت و هـدف از آن
مبـارزه بـا ظلـم و نجـات انسـان اسـت .بعثـت پرچـم علـم و
معرفـت را ب راف راشـته و بـا جـرأت می توان گفت کـه روز مبعث
برتریـن و بزرگتریـن و پـر برکـت ترین روز سـال اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد شـهرمان را
زیبنـده اعیـاد مبـارک رجـب و شـعبان قـرار دهیـم اظهـار
داشـتند :متاسـفانه فکـر غلطـی هسـت کـه تزییـن شـهر بـر
عهـده نهادهـای دولتـی و شـهرداری اسـت؛ البتـه آنهـا کمـک
مـی کنند و الزم اسـت اما ایـن کار باید خودجوش انجام شـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان مقابلـه بـا فسـاد
اقتصـادی را راهـکار ایجـاد عدالـت در جامعه دانسـته و گفتند:
وقتـی پـول و لقمـه حـرام بیـن مـردم و نخبـگان رایـج شـود
گنـاه هـم رایـج و طبیعـی مـی شـود .انسـان وقتـی در میدان
فسـاد مالـی وارد شـد ایـن ورود مقدمـه ورود به فسـاد اخالقی
و شـهوانی می شـود.
خطیـب نمازجمعـه تبریز با اشـاره بـه ارزش برگزاری م راسـم
اعتـکاف اظهـار داشـتند :در بیانیـه گام دوم انقلاب اعتـکاف
یکی از مهم ترین مسـائل ذکر شـده اسـت .اعتکاف در اسـتان
مـا بـا توجه وضعیـت کرونا در حـد قابل قبولی انجـام گرفت و

سلام بر مولودی که عشـق با والدتش زاده شـد ،رشـادت را رشد داد و به
شـهادت رنـگ و جانی تازه بخشـید ،ایثـار با خون او معنا گرفت و شـهادت
از فـداکاری او قداسـت یافـت ،خونش به همه خونهای شـهی دان آبـرو داد و
زالل ت رین تقوا از چشـمه سـار وجودش درخشـید ،مولود خجسـته عشـق
کـه در کالس درس او همـه بـزرگان و اهـل ایثار به شـاگردی م ینشـینند،
روزی کـه باآمدنـش خانـه وحی پر از فرشـته م یشـود و خانه زهـرای اطهر
بـه نـور جمـال این نوگل بـاغ والیـت نورانی تـر م یگردد.
روز والدت امـام حسـین را امام خمینی (ره) روز پاسـدار نامگذاری کردند
و به همه سـربازان مخلص اسلام این پیام را گوشـزد کردند که شـما پیرو
راه امام حسـینی هسـتید که در عین حالی که پسـر پیامبر و امام زمان
عصـر خویش اسـت ،باالت رین و واالت رین سـرمایه عصر خـود را که جان امام
زمـان اسـت را در راه خـدا و دینـش فدا م یکند تا اسلام را زنده نـگاه دارد.
سـوم شـعبان به نام روز پاسـدار برگزیده شده اسـت .روز تحقق پاسداری
از اسلام ،حقیقـت و مکتب الهـی ،روز تولد بزرگ پاسـداری که با خون خود
و فرزنـدان و یارانـش ،اسلام و مکتـب را زنده کرد؛ مکتبی کـه نزدیک بود با
کجروی های تفاله جاهلیت و ب رنامه های حسـاب شـده هم راه با شعارهای
کف رامیـز ،کـم رنـگ شـود .البتـه اراده خدای بزرگ بـر ان بوده و هسـت که
اسلام رهایـی بخش و ق ران هدایتگـر را جاوید نگه دارد .در این دوران سـیاه
بـود کـه امام حسـین علیه السلام  ،ان عصاره نبـوت و یـادگار والیت ،جان
خـود و عزیزانـش را فـدای عقیـده خویش نمـود تـا در امتداد تاریـخ ،خون
پـاک او بجوشـد و دین خـدا را ابیاری کند .سلام و صلوات خداونـد بر روان
پـاک ان حضـرت و خانـدان و یاران باوفایش که مـا را از ظلمت جاهلیت به
نور اسلام هدایت فرمود.
جوانـان مبـارز ،متعهـد و انقالبی کشـورمان پس از سـقوط رژیم پهلوی،
می بایسـت ب رای حفظ و تداوم این نهضت الهی ،انسـجام می یافتند تا از
انقالب و دسـتاوردهای ان در ب رابر دشـمنان پاسداری کنند .بناب راین از همان
ابتـدای پیـروزی انقلاب ،هسـته هـا و گروه هـای امنیتـی ـ نظامی حافظ
انقلاب تشـکیل شـد .جوانـان انقالبی ما با همیـن تشـکیالت و با عنایت
بـه ایـن کالم حضـرت امـام رحمه اهلل کـه فرمودنـد( :همه مـا و همه ملت
بایـد پاسـدار باشـد) ،به طور خودجـوش ،از این نظـام نوپا پاسـداری کردند.
پاسـدار ارمـان بزرگ و مقدسـی دارد .این ارمـان ،حفظ و نگهبانی از نظام
و حکومتـی اسـت که بر اسـاس اسلام نـاب محمدی صلی اهلل علیـه و اله
ب رپـا شـده و مدعـی تحقـق ان در جهـان امـروزی اسـت و البتـه دامنه این
ارمـان ،تـا حکومت عـدل جهانی امام عصر(عج) نیز گسـترده شـده اسـت.
ایثـار و فـداکاری بـرای حفـظ نظام مقدس جمهوری اسلام و دسـتاوردها و
اصـول ان ،ارمانـی اسـت کـه پاسـدار بـا درس اموزی از حماسـه حسـینی،
ان را خواسـته اصلـی خـود قـرار داده اسـت .از این نگاه ،پاسـدار ،حسـینی
و عاشـورایی اسـت و همـواره امـاده حفـظ این نظـام و حکومت اسلامی و
فداکاری و جانفشـانی در راه ان اسـت.
بـه یقیـن از انجـا که هـدف پاسـدار ،حفـظ انقلاب و دسـتاوردهای ان
اسـت و از سـوی دیگـر بـا عنایت بـه فرمایش بلنـد بنیان گـذار جمهوری
اسلامی که فرمودند( :پشـتیبان والیت فقیه باشـید تا اسـیبی به مملکت
شـما نرسـد) ،از ویژگی های برجسـته پاسـدار واقعی ،اعتقاد و التزام قلبی و
عملی به والیت مطلقه فقیه اسـت .پاسـدار ،مطیع محـض ولی امر انقالب
اسلامی و امـام و رهبر خویش اسـت.
بزرگ پاسـدار انقالب ،حضرت امام خمینی رحمه اهلل در معرفی پاسـدار
نمونـه و الگوی راسـتین به جهانیان فرمودند( :همواره باید به خاطر داشـته
باشـیم کـه مـی بایسـت در صحنـه نبرد بـا تمایالت نفسـانی کـه همان
جهـاد اکبر اسـت پیروز باشـیم تا نمونـه و الگوی راسـتین پاسـدار انقالب
اسلامی را به جهانیـان معرفی کنیم).
حضرت امام خمینی رحمه اهلل در بیان رسـالت پاسـداران و ب رای حفظ
سلامت روحـی ایـن عزیـزان جان بر کـف فرمودند( :شـما پاسـداران انقالب
اسلام ی! ...به هوش باشـید که چشـم جهانی به سـوی شماسـت و م راقب
اعمال شماسـت .شـما در این رسـالت مهـم و بس خطیـر موفق نخواهید
شـد ،مگـر انکـه بـه فرمـوده رسـول اکرم صلـی اهلل علیـه و الـه در جهاد با
نفس خویش پیروز شـده باشـید).
مقـام معظـم رهبـری کـه مقتـدای پاسـداران بـوده و هسـت ،در دیدار
ادامه در صفحه3

ادامه در صفحه2

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
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

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
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ناتو صلح منطقه
را تهدید می کند

فرازی از وصیت نامه شهدا

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

ادامه از صفحه اول

جوانـان مـا توانسـتند در این م راسـم شـرکت کنند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان به تشـیع
بـا شـکوه دو خلبان شـهید ارتشـی فداکار اشـاره کرده
و اظهـار داشـتند :از مـردم بخاطـر حضـور باشـکوه در
تشـییع پیکـر دو خلبـان شـهید شـهیدان فالحـی
و حنیفـه زاده و همچنیـن شـهید حبیبـی تشـکر
مـی کنـم .همچنیـن از اسـتاندار و نهادهـای امـدادی
نیـز تشـکر مـی کنم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامـه
سـخنان خـود تصریـح کردند :ارتشـی ها ثابـت کردند که
واقعـا فدای ملت هسـتند؛ ایـن دو خلبان می توانسـتند
خـروج کننـد امـا چـون دیدنـد منطقـه مسـکونی اسـت
هواپیمـا را طـوری هدایـت کردنـد کـه وارد منطقـه
مسـکونی نشـود.
امـام جمعه تبریز به جریانات اخیر اسـتیضاح شـهردار
تبریز اشـاره کـرده و گفتند :از جناب آقای رنجبر شـهردار
سـابق تشـکر مـی کنـم کـه در ایـن پنـج مـاه متحمـل
زحمـات و مشـقات شـدند .باالخـره هـر مسـئولیتی
مشـقات خـودش را دارد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان اینکـه
اسـتیضاح تلـخ بـود اظهـار داشـتند :پنج مـاه کمی زود
بـود امـا اسـتیضاح وظیفه قانونی شـورای شـهر بـود .از
اعضـای شـورای شـهر درخواسـت دارم کـه اختلاف نظر
را کنـار بگذارنـد و بـا وحـدت و صمیمیـت و همدلـی
کار کننـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان تاکیـد
کردنـد :امـروز جامعـه مـا نیاز بـه همدلی و وحـدت دارد.
بایـد اخلاق اسلامی را رعایـت کنیـم .از شـورای شـهر
همچنیـن درخواسـت دارم که شـهرداری را انتخاب کنید
کـه هـر  ۱۳نفـر عضـو شـورا بـه آن رای دهید یـا حداقل
بـا رای اکثریت باشـد.
ایشـان بیـان کردند :روحیـه همدلی تـان را زیاد کنید
و هـر دو طـرف کمـی کوتـاه بیاییـد .مـن نـه در انتخاب
شـورا و نـه در انتخـاب شـهردار دخالت نداشـته ام و فقط
توصیـه همدلی داشـته ام .من سـخنگو نـدارم و هر کس
هـم از زبـان مـن چیـزی بگویـد بدانیـد کـه دروغ گفتـه
است.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز بـه عـوارض اتوبان سـهند-
تبریـز اشـاره کـرده و افزودنـد :ایـن عـوارض بـه زندگـی
مردم سـهند فشـار مضاعـف وارد می کند .دسـتگاه های
م ربوطـه در رابطـه بـا قـرارداد پیمانـکاران شـفاف سـازی
کنند .
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ادامـه
دادنـد :از مسـئولین مربوطـه مـی خواهـم کـه
خواسـته هـای مشـروع مـردم شـهر جدیـد سـهند را
عملـی کننـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان به جشـنواره
فیلـم فجـر اشـاره کـرده و گفتنـد :از میـان  ۲۲فیلـم
سـینمایی حاضـر در ایـن رویـداد پنـج فیلـم از جملـه
«موقعیـت مهـدی» بـه شـخصیت هـای نامـدار علمی و
انقالبـی ارتبـاط داشـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :از وزارت فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی گالیـه دارم .ایـن جشـنواره مـال انقلاب
اسـت امـا یـک خانـم بـه عنـوان داور در کنـار و حاشـی ه
ایـن جشـنواره حـرف هـای نام ربـوط در بـاره ازدواج
مـی گوید .مسـئولین ذی ربط چـرا در خوابنـد؟ البته این
خانـم بعـدا ً عذرخواهـی کـرد اما چـرا نهاد هـای ذی ربط
درایـن رابطـه اظهار نظـر نم یکنند؟
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در رابطـه بـا سـفر
رئیـس جمهـور ایـران بـه قطـر اظهـار داشـتند :دو
کشـور امـارات و عربسـتان همـواره دو تهدیـد جـدی
بـرای مقاومـت هسـتند و تقویـت ارتبـاط بـا قطـر تـا
حـدود زیـادی از قـدرت منطقـه ای آن دو خواهـد
کاسـت.
ایشـان بـه درگیـری هـای دو کشـور روسـیه و اوک راین
نیـز اشـاره کرده و اب راز داشـتند :به نظر م یرسـد روسـیه
بیـن دو راه عقـب نشـینی و حملـه راه سـوم را انتخـاب
کرده اسـت که به رسـمیت شـناختن دو جمهوری اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز افزودنـد :آن چه کـه در این
رابطـه محـرک اسـت و منطقـه را تحریـک می کنـد ناتو
اسـت ،ناتـو صلـح منطقه را تهدیـد می کنـد و امیدواریم
مجامـع بیـن المللی جلـوی خونریـزی را بگی رند.

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان سرقی در جشن
خیریه آبشار عاطفه ها ویژه کودکانی که پدرشان در قید حیات نیست

برگزاری شب شعر علوی به همت بنیاد بین المللی غدیر با حضور نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و شعرخوانی شعرای اهل بیت عصمت و طهارت

دیدار حجت االسالم و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان
قضایی نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم گرامیداشت
عملیات والفجر 8در جمع پیشکسوتان و بازنشستگان ارتش لشگر 21حمزه آذربایجان

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با خانواده های داغدیده
حادثه سقوط هواپیمای جنگی در تبریز

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر خامنه با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مجلس یادبود مرحوم آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی از طرف نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و حوزه های علمیه استان در مسجد جامع تبریز

دیدار و گفتگوی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با جمعی از
پدران شهدای استان همزمان با روز پدر

مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی با
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و رئیس سازمان قضایی کشور

دیدار و گفتگوی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با سالمندان
بستری در یکی از آسایشگاه های تبریز همزمان با روز پدر

همزمان با روز پدر ،دیدار جمعی از خانواده های شهدا ،جانبازان و
ایثارگران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

نشستعلمیبنیادبینالمللیغدیرباموضوعبررسیدیدگاههای
امیرالمومنیندرموردحکومتاسالمیباحضوروسخنرانینمایندهولیفقیه
درآذربایجانشرقیدرسالناجتماعاتاستادشهریاردانشگاهآزاد

تحقق تمدن نوین اسالمی ،آرمان غایی
انقالب اسالمی

خب رنگارآدینهتب ریز:

دبی ــر اتحادیــه انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه تب ریز در ســخن رانی

پی ــش از خطب ــه هــای تب ریــز با تشــکر از لطــف نماینــده محت ــرم ولی فقیه
در اســتان و امــام جمعــه محبوب شــهر تب ریز و همچنین مس ــئولین برگزاری

ســتاد نمــاز جمعــه تب ریز گفـت :جــای دارد ابتـدای امر یــاد و خاطره ،رشــادت

هــا و فـداکاری هــای دو تــن از جوانــان مومــن خطــه غی ــور آذربایجــان یعن ــی
شــهی دان فالح ــی و حنیفــه زاد کــه بــا وجــود امــکان نجــات دادن خــود ،جان
م ــردم ش ـریف را بــه جــان خــود ترجی ــح دادنــد و بــه فی ــض شــهادت نائــل
گردیدنــد گ رام ــی بداریــم .از درگاه خداونــد متعــال ب ـرای ایــن دو شــهید عزیــز

علــو درجــه و ب ـرای خانـواده هایشــان و خانـواده بــزرگ ارتش مقتــدر جمهوری
اســامی ای ـران صب ــر و اســتقامت مس ــئلت دارم .ان شــااهلل کــه بتوانی ــم ادامــه

دهندهراهشهداباشیم.

محمدحس ــین پارســا گفـت :جامعــه اســامی دانشــجویان در ســال 1368

بنابــر ضرورتهــای زمــان و نیازهــای بعــد از پیــروزی انقــاب بــا وحــدت

نظ ــر جمع ــی از دانشــجویان انقالب ــی ،بــا هــدف ترویــج گفتمــان انقــاب بــه
دانشــگاهها پــا بــه منصــه فعالیت نهــاد .در کنــار این مهــم ،پ ــرورش نیروهای

انقالب ــی و بــه عبارت ــی کادر ســازی ب ـرای نظــام از دیگ ــر اهـداف ایــن تشــکل

انقالب ــی بــوده اســت .کــه تــا بــه ام ــروز بــا مدنظ ــر ق ـرار دادن دو اصــل مهــم

تعهــد و تخصــص بــه ایــن ام ــر مب ــادرت ورزیــده اســت .و در حــال حاض ــر بــا
گفتمــان تحــول حکم ران ــی در گام دوم انقــاب اســامی در فضــای سیاس ــی

میز خدمت مدیر کل کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان استان
در پیش از خطبه های نمازجمعه در مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره) تب ریز

کشــور و دانشــگاهها بــه کنشــگری فعــال م ــی پ ــردازد.

وی افــزود :دانشــگاه تب ریــز از جمله دانشــگاه های مهم و پیش ــرو در فعالیت

سیاس ــی و فرهنگ ــی بــوده اســت کــه همـواره داعی هدار ج ریــان ســازی و تاثیر

گـذاری م ــی باشــد .ســابقه فعالی ــت جامعــه اســامی دانشــجویان دانشــگاه

تب ریــز بــه ســال  1372برمیگــردد کــه تــا بــه امــروز علــی رغــم فــراز و

نش ــی بهای سیاس ــی و تغیی ـرات مدی ریت ــی  ،بــا عزم ــی راســخ و فزاینــده در

حــال فعالی ــت بــوده و ســعی در ایفــای نقــش و رســالت خــود داشــته اســت.

دبی ــر اتحادیــه انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه تب ریــز خاط رنشــان

ک ــرد :اکنــون بناب ــر فرمــوده مقام معظــم رهب ــری و همچنین اعتمــاد بالفعل

امــام جمعــه عزیــز و محب ــوب تب ریــز مبن ــی ب ــر بهرهگی ــری تشــکلهای
دانشــجویی از ت ریب ــون نماز جمعــه و در راســتای طرح مطالب ــات و دغدغههای

ایــن تشــکل دانشــجویی در خدمــت شــما عزیـزان هس ــتم.

وی گفـت :از آرمــان هــای مهــم انقــاب اســامی عدالــت ،مب ــارزه بــا فس ــاد،

آزادی اجتماع ــی ،اســتقالل ،ایجــاد تمــدن نویــن اســامی و ...م ــی باشــد کــه
مقــام معظــم رهب ــری ،در بیانی ــه گام دوم بـدان پرداختهانــد و م ــی بایــد مــورد
توجــه جــدی م ــردم و مس ــئولین عل یالخصــوص نیروهای انقالب ــی و جنبش

دانشــجویی ق ـرار بگی ــرد و ب ــر همــگان تکلیف اســت ب ـرای تحقق ایــن اهداف

بکوشــند تــا به هــدف نهای ــی انقــاب اســامی یعنی طلــوع خورش ــید والیت
برسیم.

پارســا اظهــار داشـت :رس ــیدن بــه تمــدن نویــن اســامی نی ــاز به پنــج گام

مهم ــی دارد کــه مقــام معظــم رهب ــری ایــن پنــج گام را بــه ایــن ت رتی ــب بیان

م یفرماینـد :ایجــاد انقــاب اســامی ،نظــام اســامی ،دولــت اســامی ،جامعه

اســامی و در نهایــت تحقــق تمــدن نویــن اســامی کــه انشــاءاهلل با ظهــور و

رهب ــری حض ــرت ولی عصر(عج) شــکل خواهــد گرفــت .دو گام اول یعنی ایجاد
انقــاب اســامی و نظــام اســامی محقق شــده اســت ول ــی با تشــکیل دولت
اســامی فاصلــه زیــاد اســت تغیی ــر و تحــول حکم رانی بایــد در همه ســطوح

دولت ــی اتفــاق بیافتد.
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خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی

مهندسان با احساس مسئولیت راه خواجه نصیر را ادامه دهند
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه م راغه گفت :مهندسان باید با
احساس مسئولیت در ب رابر خداوند و جامعه راه خواجه نصیر الدین طوسی
را ادامه دهند.
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی پورمحمدی در خطبه های نماز
جمعه م راغه افزود :مهندســان متعهد و متخصص باید جامعه را آراسته
بــه عقالنیتی کنند که در کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر به آن تاکید
شده است.
وی ادامه داد :در این راســتا ،مهندســان و ناظ ران فنی در زمینه های
مختلف به ویژه ساخت و سازها در ب رابر خداوند احساس مسئولیت کرده و
باید پاسخگو بوده و خواجه نصیر گونه عمل کنند.
وی اضافه کرد :همچنین مهندســان باید در زمینه نظارت و کارهای
عم رانی و فنی دقت و اهتمام کنند لیکن متاســفانه در ساخت و سازها
نظارت مناسبی در کشــور انجام نمی شود تا جایی که شاهد آسیب به
ساخت و سازها هستیم.
حرکت آقای رئیسی مصداق حرکت جهادی بود
امام جمعه بناب ضمن تمجید از فرمان و ضرباالجل بیست روزه رئیس
جمهور ب رای آزادســازی ح ریم رودخانهها و ســواحل گفت :اکث ریت ح ریم
رودخانهها و سواحل آزاد و در اختیار مردم ق رار گرفت.
حجتاالسالم مصطفی باقریبنابی در خطب ههای آیین عبادی سیاسی
جمعه شهرســتان بناب با اشــاره به توصیه اکید رهبر معظم انقالب در
خصــوص جهاد تبیین اظهار کرد :از آنجایی که دشــمنان نظام در صدر
سیاهنمایی در کشور هســتند و یک عدهای از خدا ب یخبر نیز در درون
یزنند ،از این رو بیان نعمتها در مقطع فعلی یک
کشــور به آن دامن م 
ضرورت است.
وی با اشاره به بیانیه و درخواست یهودیان رژیم غاصب از جمهوریخواهان
آم ریکا ب رای افزایش و اختصاص اعتبار به اف رادی که در حال لجن پ راکنی
علیه جمهوری اســامی هستند؛ افزود :در این مقاله چنین آمده است« :
خطر ای ران ب رای آم ریکا بزرگتر از خطر روسیه است و رهب ران ای ران با رهب ران
دیگر کشورهای دنیا متفاوت هستند ».جالبتر اینکه یهودیان جمهوریخواه
از دولت آم ریکا خواستهاند پول بیشتری به مخالفان در داخل کشور ای ران
نیز تخصیص دهند.
نباید وجود مشکالت مانع دیده شدن دستاوردهای انقالب
اسالمی شود
حجتاالسالم «زمانی» در خطب ههای نماز جمعه «ملکان» گفت :طی
چهار دهه گذشــته کارها و خدمات و پیشــرفتهای زیادی بخصوص در
بخشهای اقتصادی ،محرومی تزدایی ،علمی و دفاعی در کشور انجام شده
و نباید برخی غبارها و مشکالت جلوی دیده شدن این همه موفقی تها و
پیشرفتها را بگیرد.
حجت االسالم «حافظ زمانی» امام جمعه «ملکان» ،در خطبه های نماز
جمعه این هفته این شــه ر ،جهاد تبیین خدمات نظام جمهوری اسالمی
را وظیفه همگانی دانســت و اظهار داشــت :بهرغم وجود برخی مشکالت
اقتصادی و معیشتی ،ویژهخواریها و تبعی ضها در جامعه ،به برکت نظام
جمهوری اسالمی طی چهار دهه گذشته کارها و خدمات و پیشرفتهای
زیادی بخصوص در بخشهای اقتصادی ،محرومیت زدایی ،علمی و دفاعی
در کشور انجام شده و نباید برخی غبارها و مشکالت جلوی دیده شدن این
همه موفقی تها و پیشرفتها را بگیرد.

میالد امام حسین(ع) روز پاسدار
ادامه از صفحه اول
بـا فرماندهـان و مسـیوالن سـپاه ،رسـالت کنونی پاسـداران را بیان داشـته
و فرمودنـد( :در جوانـان مومـن و انقالبـی دو چیـز باید بیـش از همه مورد
توجـه قـرار گیـرد :معرفـت به زمان و شـناخت صحیـح حـوادث ...،و عمل
صحیح؛ یعنی شـیوه ها ،رفتارها ،خط مشـی ها و عملکردها درسـت بوده
و اشـکاالتش تصحیح شـود .پس وقتی که این دو چی ز ...حاصل شـد ،سـه
چیز حاصل شـده اسـت؛ یعنی ان دو ،به اضافه ایمان و عزمی که در شـما
هسـت؛ ایـن می شـود یک چیـز کامـل و خوب).
سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی با ارمان و هدفی مقدس ،به اضافه نیروی
انسـانی مخلص،اگاه ،فداکار ،معتقد و متعهد به مبانی اسلام و مکتب والیت
و نیـز بهـره گیـری از سـال ها تج ربـه ،تخصص و دانـش و بینش ،امـروزه به
صـورت مجموعـه ای اسـت که انقالب و نظـام ما را چـون دژی نفوذناپذیر در
برگرفتـه و از هـر خطـر و توطیـه ای مصونیـت می بخشـد .ایـن مجموعه
اکنـون بـا برخورداری از سـه بعد بسـیار قوی،یعنـی ابعاد معنـوی ،نظامی و
علمـی خـود ،تحقق بخش امـر خدای متعال در ق ران اسـت کـه فرمود( :هر
چـه مـی توانید خود را ب رای مقابله با دشـمن اماده نموده و تجهیز شـوید تا
بدین وسـیله دشـمنان خدا و خود را بترسانید).
بـا پیـروزی انقلاب اسلامی و شـکل گیـری نظـام مقـدس جمهوری
اسلامی ،دشـمنان انقلاب ،تـاب تحمـل ایـن تحول عظیـم را نداشـتند.
بناب رایـن از همـان ابتـدای پیروزی نهضت ،دشـمنی های انها ظهـور و بروز
پیـدا کـرد و طبیعی می نمـود که ابتدا به سـراغ نیروهای طرفـدار انقالب
برونـد و در ایـن بیـن ،پاسـداران انقالب اسلامی در نوک پیـکان این حمله
ظالمانـه قـرار گرفتنـد؛ چنان که رهبـر معظم انقلاب ،بدین نکته ،اشـاره
داشـته ،مـی فرماید( :سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی ب رای دفـاع از انقالب،
تمامیـت انقلاب و هـدف های انقلاب و در مقابلـه با دشـمنان انقالب به
وجـود امـده اسـت .انقلاب هر چـه دشـمن دارد و دشـمنی دارنـد ،انها به
طـور طبیعـی در مقابل سـپاه پاسـداران صف بسـته انـد و حضـور دارند؛
چون سـپاه پاسـدار انقالب اسـت).
منابع:
 -1جواد محدثی ،قطعات ،بوستان کتاب قم.1386 ،
 -2م ریـم بـرادران ،یادگاران (کتـاب همت) ،ته ران ،انتشـارات روایت فتح،
1380
 -3طـه فروتـن ،یـادگاران (کتاب باکـری) ،تهـران ،انتشـارات روایت فتح،
1382

دیه در قانون مجازات اسالمی

آداب نمازجمعه

حجت االسالم محمدرضا نیاکار
در ماده  ۱۷قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲دیه چنین تعریف
شــده اســت « :دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع
مقــدس ب رای ای راد جنایت غیر عمدی بر نفــس ،اعضا و منافع و یا
جنایــت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب
قانون مقرر می شود».
و در ماده  ۴۴۸همان قانون آمده اســت« :دیه مقدر ،مال معینی
است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی ب رنفس ،عضو
یا منفعت ،یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد
مقرر شده است و نیز در ماده  ۴۴۹از همان قانون مصوب  ۱۳۹۲چنین
آمده است« :ارش دیه غير مقدر است که می زان آن شرع تعیین نشده
اســت و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سالمت
مجني عليه و می زان خســارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با
جلب نظر کارشناس می زان آن را تعیین می کند .مقررات دیه مقدر
در مورد آرش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ت رتیب دیگری
مقدر شود».
بر اساس شــرع دیه انسان مسلمان یکی از امورات ششگانه ذیل
است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز
نیست و در ماده  ۲۹۷از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۷/۳/2نیز
به آنها اشاره شده بود ولی در قانون مجازات اسالمی مصوب۱۳۹۲/۲/1
این موارد حذف گردیده اســت و مبلغ دیه كامله ب راســاس قیمت
میانگین شتر در کشور همه ساله از سوی قوه قضائیه اعالم می شود:
 -١يكصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشد.
 -٢دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشد.
 -۳یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشد.
 -۴دویست دست لباس سالم از حله های یمن
 -۵یک هزار دینار مســکوک و غیر مغشــوش که هر دینار یک
مثقال شرعی طال به وزن  ۱۸نخود است.
 -۶ده هزار درهم مســکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به
وزن ۶/۱۲نخود نقره می باشد.
تبصره  -قیمت هریک از امور ششگانه در صورت ت راضی طرفین و
یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.
ب راســاس ماده فوق ( ۲۹۷از قانون مجازات اسالمی مصوب )۱۳۷۵
قاتــل می تواند هریک از موارد فوق را انتخاب کند لکن مورد چهارم
(حله يمن) به لحاظ اینکه همان قیمت احشــام ثالثه است .یعنی
قیمت هزار دینار و ده هزار درهم ب رابر قیمت صد شتر و دویست گاو
و یا هزار گوسفند بوده است و از این نظر موضوعیت ندارد.
الذا وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با استفاده
از نظر هیأت کارشناسان قیمت سوقيه احشام (گاو گوسفند و شتر) را
ابتدا هر شش ماه یک بار و بعد هریک سال یک بار تعیین و م راتب
به صورت بخشنامه به دادگستری های س راسر کشور ابالغ می کند.
علت تقویم ساالنه دیه انسان بر اساس قیمت شتر که به وسیله
قوه قضاییه هر سال ابالغ می شود هم این است که شتر در بین همه
این موارد قیمت کمتری دارد و نوعا قاتل یا جانی شتر يا قيمت شتر
را ب رای پرداخت انتخاب می کند با این حال ادای دیه بر اساس شتر یا
قیمت شتر موضوعیت ندارد و قاتل می تواند هر کدام از موارد دیگر
را نیز انتخاب کند.
در مورد قیمت دیه دیگر اعضای بدن هم همین نکته وجود دارد.
اگــر در رای دادگاه دیه عضوی با عنوان کســری از دیه کامل عنوان
گردید (مانند یک دســت که نصف دیه کامل است و به همین روال
عمل می شود و اگر دیه ج راحتی با دینار عنوان شد معیار اندازه گیری
دینار بر اساس همان قیمت شتر سنجیده می شود.
گفتار دوم :تفاوت می زان دیه بین زن و مرد
بند اول :دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد در قانون مجازات اسالمی
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲/۲/1در ماده  ،۱۴مجازاتهای
مقرر را چهار قســم دانســته که عبارتنداز :حدود ،قصاص ،دیات،
تعزی رات ،بناب راین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال
می شود.
در ماده  ۱۷همان قانون دیه به این صورت تعریف شــده اســت:
«دیه ،اعم از مقدر و غیر مقدر مالی اســت که در شرع مقدس ب رای
ای راد جنایت غیر عمدی بر نفس ،اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی
در مــواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می
شود ».و در ماده  ۴۴۸از همان قانون اشاره شده است« :دیه مقدر مال
معینی اســت که در شــرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر
نفس ،عضو یا منفعت ،یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی
قصاص ندارد مقرر شده است »
دو عنوان دیگر هم در کنار دیه ذکر می شــود که عبارت است از:
ارش و حکومت قانون مجازات اســامی در موارد مختلفی از محکوم
شدن جانی به ارش سخن گفته اســت و در ماده  ۴۴۹درمقام بیان
مفهوم ارش گفته است:
در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در
نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت ،می زان خسارت
وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود .عنوان حکومت در برخی
کتابهای فقهی هم راه ارش و به معنای آن به کار رفته است و گاهی
هم به معنای حکم قاضی به پرداخت مبلغی خســارت با مصالحه
طرفین و یا با نظر خود ب رای حل قضیه استعمال شده است .مثال،
امام خمینی (ره) در کتاب تحری رالوســيله می فرماید عنوان ارش

یا حکومت به یک معنا هســتند و منظور این اســت که شخص
صدمه دیده (در جایی که دیه مشــخص بــرای ج راحت او تعیین
نشده) با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سالمت و کمال
تقویم می شــود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه م ربوطه را
داشتن ارزیابی می شود و ما به التفاوت بین آن دو يمت با توجه به
می زان دیه کامل انسان به او پرداخت می شود ،ولی اگر فرضا تفاوت
قیمتی وجود نداشته باشــد ،قاضی باید بر مبنای مصالحه صدمه
دیده با مجرم یا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح ،مجرم را
به پرداخت مبلغی در حق مصدوم محکوم نماید و در اینجا معنی
حکومت با ارش فرق می کند 1 .قانون مجازات اســامی مستقال از
عنوان «حكومت» به مفهوم معادل ازش استفاده نکرده ،و ارش را هم
چنانکه گفتیم طبق ماده  ۴۴۹بدون اشــاره به قیمت کردن انسان
سالم و مجروح (که امروزه عملی نیست) تعریف کرده
است.
امــا در برخی موارد از حکم قاضی بر مبنای مصالحه یا نظر خود
قاضی نام برده است .مثال ،در ماده  ۷۰۲می گوید« :ارش جنایتی که
باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود» .در تبصره
ماده  ۷۰۴از قانون مجازات اسالمی می گوید« :هر گاه سلس و ریزش
ادرار بعضی از روزها بوده و بعدا خوب شــود جریمه آن با نظر حاکم
تعیین می شود».
بــه هر حال دیــه و در کنار آن ارش و حکومــت ،که در قانون
مجازات اســامی به تبعیت از کتب فقهی در ردیف مجازاتها ذکر
شده ،محکومیت مالی است که بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار
می شــود و می زان و مقدار محکومیت مالی در مورد دیه در قانون
مشخص است ولی ارش و حکومت ،با مقایسه ارزش شخص سالم و
مصدوم و مابه التفاوت آنها و در نظر گرفتن ســقف ديه کل تعیین
می شود و گاه نیز دادگاه می زان خسارت و مبلغی را که باید پرداخت
شــود تعیین می کند که به این مورد حکومت به معنای خاص آن
اطالق می شود .ماده  ۲۵۷قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۷۵می
گوید« :قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل
به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود» .قانون
مجازات اســامی می زان دیه را تعیین کرده است .ماده  ۲۹۷قانون
مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۷۵دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور
ششگانه زی ر :یک صد شتر ،دویست گاو ،یک هزار گوسفند ،دویست
دســت لباس از حله هــای یمن ،یک هزار دینــار و ده هزار درهم
تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک
از اعضای بدن نیز معین شــده است .لیکن در قانون جدید مصوب
ســال  ۱۳۹۲/۲/1این ماده حذف شده و در ماده  ۵۴۹قانون مجازات
اسالمی مصوب  ۱۳۹۲دیه بر مبنای قیمت میانگین شتر همه ساله
از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اعالم می شود.
قانون مجازات اسالمی در مورد می زان دیه زن بدین گونه عمل کرده
است که دیه قتل زن را ،چه قتل عمدی و چه غیر عمدی ،نصف دیه
مرد ق رار داده اســت همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۵۵۰
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲می گوید« :دیه قتل زن مسلمان،
خواه عمدی ،خواه غیر عمدی ،نصف دیه مرد مسلمان است »
در مبحث م ربوط به دیه ســقط جنین نیز بند  ۶ماده  ۷۱۶مقرر
می دارد :دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه
کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه
کامل خواهد بود .ولی در خصوص دیه م ربوط به جرح ،قانون مجازات
اسالمی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق ،همانند
مورد قتل ،دیه زن را نصف دیه مرد ق رار داده و نه به طور کامل و مطلق
دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است بلکه تا یک می زان ،دیه مرد
و زن مســاوی است و بیشتر از آن می زان ،دیه زن نصف دیه مرد می
شــود .ماده  ۵۶۰قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد« :دیه زن و مرد
یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد ،در آن صورت
دیه زن نصف دیه مرد است».
همین روش در قانون مجازات مصوب  ۱۳۹۲در مورد قصاص عضو
اتخاذ شده است .در ماده  ۳۸۸آمده است:
در قصــاص عضــو ،زن و مرد برابرند و مرد مجرم به ســبب
نقص عضــو یا جرمی که بــه آن وارد نماید بــه قصاص عضو
مانند آن محکوم می شــود ،مگر اینکــه دیه عضوی که ناقص
شــده ثلث یا بیــش از ثلث دیه کامل باشــد که در آن صورت
زن هنگامــی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به
مرد بپــردازد .بنابراین ،از آنجا که طبــق ذیل ماده  ۴۲۴قانون
مجازات اســامی مصوب  ۱۳۷۵دیه هر انگشت عشر (یک دهم
دیه کامل اســت و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است
با دیه مرد مســاوی است؛ ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه
اش از ثلث دیه کامل زیادتر می شود یعنی  ۴۰شتر یا چهارصد
دینار ۲۰ ،شتر یا دویســت دینار تعیین شده است یعنی نصف
دیه مرد .ولی در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲این
متن حذف شــده است و مواد  ۶۴۱جانشین آن گردیده و اعالم
شــده است که دیه هر یک از انگشــتان اصلی دست یک دهم
دیه کامل است.
پاورقی:
 -1روح اهلل موسوی خمینی ،تحریر الوسیله ،جلد  ،۲مساله  ۹از
مقصد سوم در کتاب دیات ،ص  ۶۹۵و مساله  ۴ص ۵۹۳

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ایــن بخــش از روایــت ،بس ــیار روشــن و بــه طــور صریــح
داللــت م یکنــد کــه امامــت جمعــه در اختیــار امیــر و
رهبــر جامعــه اســامی اســت تــا از یــک بُعــد مــردم را
موعظــه کنــد و از بُعــد دیگــر اخبــار مهــم اجتماعــی و
سیاس ــی را در اختی ــار م ــردم ق ـرار دهــد و افــکار عموم ــی از
رشــد کاف ــی برخــوردار شــود .بناب رایــن جایــگاه خطابــه نماز
جمعــه وس ــیلهای اســت کــه در اختی ــار حکومــت اســامی
ق ـرار م یگی ــرد و بــا امامــت جمعــه از ایــن جهــت تفــاوت
ماه ــوی دارد.
مناجات صحیفه سجادیه
در دعــای  48صحیفــه ســجادیه کــه م ربــوط بــه روز
جمعــه و عی ــد ق ربــان اســت ،نی ــز بــه منصــوب بــودن امــام
جمعــه و عی ــد چنی ــن اشــاره شــده اســت:
اللهــم ان هــذا المقــام لخلفائــک و اصفیائــک و مواضــع
امنائــک...؛
پ ــروردگارا ،جایــگاه امامــت عی ــد و جمعــه ،از مناصــب
اختصاص ــی خلفــا و اصفی ــای تــو و جایــگاه امینــان توســت.
موثقة سماعة
ســماعة از امــام صــادق دربــاره نمــاز روز جمعــه
م یپرســد و حضــرت در پاســخ م یفرماینــد:
امــا مــع االمــام فرکعتــان و امــا مــن یصل ــی وحــده فه ــی
اربــع رکعــات و ان صلــوا جماعــة؛36
در ظهــر روز جمعــه اگــر نمــاز بــا امــام المســلمین
برگ ـزار شــود ،دو رکعــت اســت ،ول ــی کس ــی کــه تنهــا و
بــدون امــام المســلمین نمــاز م یخوانــد ،بایــد چهــار
رکعــت نمــاز بگــزارد؛ هــر چنــد نمــازش را بــه جماعــت
بخوانــد.
صحیحهمحمدبنمسلم
محمدبنمســلم از امــام باقــر(ع) نقــل م یکنــد کــه
فرمودنــد:
تجــب الجمعــة علــی ســبعة نفــر مــن
المس ــلمین(المؤمنین) و التجــب عل ــی اقــل منهــم االمــام
و قاضی ــه و المدع ــی حق ـاً و المدع ــی علی ــه و الشــاهدان و
الــذی یضــرب الحــدود بیــن یــد االمــام37.
هفــت گروه ــی کــه در ایــن روایــت از آنهــا یــاد شــده
اســت و در رأس آنهــا امــام المســلمین وجــود دارد ،بــه
خوبــی از منصــب سیاســی و حکومتــی بــودن امــام
جماعــت حکایــت م یکنــد.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی حاجی میرزا
صادق آقا مجتهد تبریزی
حضـرت آیـت اهلل العظمی حاجـی میرزا
صـادق آقـا مجتهـد تب ریـزی فرزند آیـت اهلل
میـرزا محمد مجتهـد از اعاظم علمـا و اکابر
فقهـا و م راجـع تقلید جهان تشـیع و یکی
دیگـر از چهـره هـای تابناک خانـدان عظیم
الشـان مجتهـد تب ریـزی در قـرن چهاردهم
هجـری قمری اسـت.
در سـال ۱۲۷۴ق .ب رابـر بـا  ۱۲۳۶ش در
تب ریـز دیـده بـه جهـان گشـود مقدمـات و
سطوح عالی علوم اسلامی را نزد پدر و دیگر
اسـاتید وقـت حـوزه علمیه تب ریز با توجه به اسـتعداد فـوق العاده در انـدک زمانی
فـرا گرفـت .در  ۱۹سـالگی بـه هم راه بـرادرش میرزا محسـن آقا مجتهـد تب ریزی
رهسـپار نجف اشـرف شـد و سـالیان متمادی از محضر حض رات آیات عظام مولی
محمد فاضل ایروانی ،شـیخ محمدحسن مامقانی ،و فاضل ش ربیانی  ،شیخ هادی
ته رانـی و در ک ربلا از محضـر فاضل اردکانی بهره وافر بـرد و به م راتب عالی اجتهاد
در علـوم اسلامی نایـل آمد آنگاه خود بر کرسـی تدریس نشسـت.در آغاز نهضت
مشـروطیت از حامیان قیام بود ولی با مشـاهده انح راف در شـیوه ها و اهداف از در
مخالفت درآمد و همچون شـیخ فضل اهلل نوری و دیگر عالمان تیز بین مشـروطه
را بـا قید مشـروعه مطالبه نمـود و در ایـن راه م رارت های تلخی از سـوی مخالفان
برخود هموار سـاخت.
پـس از کودتـای رضاخانـی و اقدامات ضد دینی و ملـی او که با حمایت بیدریغ
بیگانگان و بیگانه پرستان انجام می پذیرفت ،آن فقیه مجاهدهمانند آیت حاج آقا
نـوراهلل نجفـی در اصفهان و برخی دیگر از علمای دینی از خفقان موجود نه راسـید
و به مبارزه برخاسـت .این امر موجب تبعید ایشـان به سـنندج گردید و اسـتقبال
علمـای اهـل سـنت و مـردم غ رتمند آن دیـار از ایشـان خود صحنه ای شـورانگیز
اخـوت اسلامی آف ریـد .پـس از توقفـی کوتـاه در تبیعـدگاه به شـهر مقـدس قم
مهاجرت نمـود و در آنجا توطـن اختیار نمود.
وفات آن فقیه عالیقدر در روز جمعه  ۶ذیقعده سـال  ۱۳۵۱ق ب رابر با  ۱۲اسـفند
ماه سـال ۱۳۱۱ش اتفاق افتاد پیکر پاکش پس از تشـییعی باشـکوه در جوار مرقد
مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام اهلل علیها به خاک سـپرده شد.
منبعوماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
امامجماعتشدنشخصیکهحجامتکرده
سـؤال :اگر شـخصی حجامـت کند ،آیـا در همان حال مـی تواند
امـام جماعت باشـد؟ آیا اقتـدا به او جایز اسـت؟
جواب :اگر امام جماعت شـرعا معذور باشـد ،امامت او و اقتدای به
او (با رعایت سـایر شـرایط نماز) ،اشکال ندارد.
شیوۀ امر به معروف
سـؤال :آیـا امـر بـه معروف حتمـا باید به صورت دسـتوری باشـد
یـا می توانیـم با توصیه ،خواهـش و ،...امر به معـروف و نهی از منکر
کنیم؟
جـواب :اگـر با توصیه ،موعظه ،بیان حکم شـرعی و ماننـد آن ،اثر
مطلـوب حاصل شـود ،امر و نهی واجب نیسـت؛ در غیـر این صورت
اگـر احتمـال بدهد کـه امر و نهـی اثـر دارد ،باید
امـر و نهـی کنـد و در صورتـی کـه امـر و نهی با
زبان نرم و اخالق خوش تأثیر داشـته باشـد ،جایز
نیسـت با تندی و خشـونت امـر و نهی نماید.

نماز آگاهانه راهکاری ب رای اسالمی شدن سبک زندگی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تب ریز گفتند :بهت رین راهکار ب رای اسالمی شدن سبک
زندگی این است که تکلیف الهی را با اشتیاق و آگاهی و
با اختیار بجا آوریم.
آدینــه تب ریز بــه گــزارش روابط عمومــی دفتر
نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی حضرت
حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلی
آل هاشــم در اجالسیه س راسری نماز در بخش دانش
آمــوزی با بیــان اینکه انجام ف ریضه نماز بر ســامت
جســمانی ،سالمت روان شــناختی ،سالمت معنوی،
سالمت اجتماعی و سالمت محیطی تأثیر بسیار مثبت
دارد ،گفتند :به طور کلی میتوان گفت انجام ف ریضه نماز
بر بهبود سبک زندگی ای رانی اسالمی در اقشار مختلف
جامعه به ویژه دانش آموزان بسیار تاثیرگذار است.
امام جمعه تب ریز افزودند :نماز آگاهانه در صورت انجام
صحیح ب رای سالمتی جسم ،ب رای شــادابی روح ،ب رای
اصالح فردی و اجتماعی نیز اثرگذار است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه
فرد باید کنش فرهنگی و اصالحی خود را بر نماز استوار
کند ،گفتند :با اصالح فردی و اصالح اجتماعی در تمامی
عرصه هــا از جمله عرصه هــای اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادینمودپی دامیکندوموجباتپیشرفتمعنوی،
اجتماعی و مادی انسانها را ف راهم می آورد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین
با اشاره به نقش تعیین کننده توسعه پایدار بر سبک

برگـزاري نخس ــتين ســمينار شــوراي هماهنگي مب ــارزه بــا مواد
مخــدر (1374ش)
شهادتشهیدامیرحسینعظیمی(1362ش)
یــک ه واپیمــای نظام ــی ای ـران در ارتفاعــات البرز ســقوط کرد و
 8س رنش ــین آن کشته شـدند(1352ش)
ناص رالملــک نایــب الس ــلطنه در مجل ــس م راســم تحلی ــف را به
جــای آورد1289( .ش)
محمدول ــی خــان س ــپهدار تنکابن ــی بــا اخــذ لقــب سپهس ــاالر
اعظــم از ط ــرف ســلطان احمدشــاه بــه رئی ــس الوزرائی انتخاب شــد
(1294ش)
پیمان ــی در (برســت لیتوفس ــک) بین عثمان ــی و روس ــیه امضاء
شــد بــه موجــب ایــن پیمــان طرفی ــن تصمی ــم گرفتنــد خــاک
ای ـران را تخلی ــه کننــد (1296ش)
بودجــه كل مملكتــي م ربــوط بــه ســال  1313بــه تصويــب
مجلــس شــوراي ملــي رســيد1312(.ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  30رجب ) 1443
درگذشت «امام شافعي» ،پيشواي شافعيه ( 204ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  4مارس ) 2022
امضــاء قــرارداد ننگيــن خــروج ايــران از هــرات در زمــان
ناص رالديــن شــاه قاجــار (1857م)
انحالل جبهه نجات اسالمي توسط دولت الجزاير (1992م)
درگذشت «سنت آن ْْس ل ِم» فيلسوف معروف اروپايي (1109م)

در مكتب اهل بيت (عليهم السالم)

زندگــی گفتند :نماز و فرهنگ متعالی خانواده در یک
جامعه اسالمی نقش تعیین کننده در نوع سبک زندگی
دارد.
امام جمعه تب ریز افزودند :ب رای اینکه سبک زندگی
در یک جامعه اسالمی مبتنی بر سبک زندگی اسالمی
باشد نوع فرهنگ خانواده باید مبتنی بر ارزش های جهان
بینیاسالمیباشد.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان تاکید
کردند :نماز بعنوان برترین و بارزترین نشانه مسلمانی
با توجه به شــکل ظاهری و درونی خــود در ایجاد
سبک زندگی اسالمی تاثیر بســیاری دارد ،از این رو
بهترین راهکار اسالمی شدن سبک زندگی این است
که تکلیف الهی را با اشتیاق و آگاهی و با اختیار بجا
آوریم و در ترویج فرهنگ نماز بکوشیم و با عالقمند
کردن کودکان و نوجوانان به نماز مسیر درست زندگی
اسالمی را به آنها بیاموزیم.

حرفه آموزی باید الگوی دیگر زندان های کشور باشد

تفویضاختیارریاستقوهقضائیهبهمعاوناولقوهقضائیه
مبنی بر نظارت جدی بر فعالیت های بنیاد تعاون ،بازدید
از زندان تب ریز صورت گرفت و از نزدیک فعالیت های بنیاد
تعاون که ب رای زندانیان حاضر در زندان انجام می شــود
ارزیابی شد که کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
وی اضافه کرد :مددجویانی که در مشاغل مختلف در
زندان مشغول به کار هستند پس از بازگشت به جامعه
همین حرفه را ادامه می دهند و این فرصتی مغتنم ب رای
جامعهاسالمیاست.
مصــدق با تاکید بر اینکه موضوع حرفــه آموزی و
اشتغال آموزی در کل کشور باید تقویت شود ،خاط رنشان
کرد :بر اســاس آمار برخی از افــرادی که م رتکب جرم
میشوند به علت بیکاری بوده و با توجه به این موضوع اگر
این اف راد دارای شغل باشد دیگر م رتکب جرم نمی شوند.
وی بیان کــرد :زندان تب ریز با تالش و پیگیری های
رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل زندان ها و سایر
ع وامل بسیار عملکرد خوبی داشتند ،این فعالیت ها به
خوبی منعکس شــود تا بتوان در زندان های دیگر نیز
استفادهکرد.
معاون اول قوه قضائیــه در رابطه با موضوع اقدامات
فرهنگی در زندان مرکزی تب ریز ،گفت :مشاهده اقدامات
فرهنگی انجام شده در زندان تب ریز مایه خوشحالی بوده و
البتهمسایلفرهنگییکیازمسایلمهمبودهکهدرهمه
زندان ها به صورت عالی در حال انجام است.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  13اسفند ) 1400
انعقــاد «معاهــده پاری ــس» بی ــن ای ران و انگلس ــتان و جدا شــدن
افغانس ــتان از ای ران ( 1235ش)
رحلــت فقی ــه بــزرگ و اســتاد برجس ــته حــوزه علمی ــه قــم ،آیت
َّ
الل «می ــرزا محمد فی ــض قم ــی» ( 1329ش)

حقوق فرزندان

فعالیت های زندان مرکزی تبریز در حوزه اشتغال و

معاون اول قوه قضائیه گفت :زندان تب ریز با تالش و
پیگیری های رئیس کل دادگســتری استان و مدیرکل
زندان ها و سایر ع وامل بسیار عملکرد خوبی داشتند ،این
فعالیت ها به خوبی منعکس شود تا بتوان در زندان های
دیگرنیزاستفادهکرد.
آدینه تب ریز به گزارش روابط عمومی دادگستری کل
استانآذربایجانشرقی،حجتاالسالموالمسلمینمحمد
مصدق در حاشیه بازدید از زندان مرکزی تب ریز با بیان اینکه
یکیازمسایلبسیارمهمدرقوهقضائیهموضوعرسیدگی
به زندانیان و خانواده زندانیان است ،اظهار داشت :با توجه به
آموزه های دینی و اسالمی هدف از زندان بازاجتماعی کردن
و بازگشت اف راد به آغوش جامعه پس از مدت مقرر است.
وی افزود :یکی دیگر از مسایل بسیار مهم در رابطه
با اف رادی که مدت های مختلفی در زندان هستند اج رای
فعالیت های حرفه آموزش و اشتغال زایی است که توسط
بنیاد تعاون زندان انجام می شود.
معــاون اول قوه قضائیه ادامــه داد :اخی را با توجه به

دیدار رئیس مرکز خدمات حوزههای
علمیه با نماینده ول یفقیه در استان
رئی ــس مرکــز خدمــات حوزههــای علمی ــه بــا
حضــور در شــهر تب ریــز بــا نماینــده ول یفقی ــه
در اســتان آذربایجــان ش ــرقی دی ـدار و گفتوگــو
ک ــرد.
حجــت االســام و المســلمین ســید
جمالالدیــن میرمحمــدی در ســفر اســتانی بــه
اســتان آذربایجــان ش ــرقی بــا حض ــرت حجــت
االســام و المســلمین آل هاشــم ،نماینــده
ول یفقیــه در ایــن اســتان دیــدار و گفتوگــو
کــرد .نماینــده ولــی فقیــه در اســتان در ایــن
دیــدار بــا اشــاره بــه تأســیس مرکــز خدمــات
حوزههــای علمیــه توســط مقــام معظــم

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

رهب ــری ،راهانـدازی ایــن مرکــز را ب ـرای حوزههــای
علمی ــه حیات ــی و بس ــیار مهــم عن ـوان کردنــد.
ایشــان برگــزاری جلســات هماندیشــی و
مشــورتی در موضوعــات حــوزوی را مؤثر دانس ــته
و بــر برگــزاری مســتمر و منظــم جلســات
هفتگ ــی شــورای مدی ـران حــوزه علمیه و شــورای
هماهنگــی نهادهــای حــوزوی اســتان تأکیــد
کردنــد.
رئیــس مرکــز خدمــات حوزههــای علمیــه
نیــز در ایــن جلســه بــه تشــریح طــرح مرکــز
خدمــات در ارائــه خدمــات هدفمنــد بــه طــاب
و روحانیــون پرداخــت.
وی گســترش و ارتقــای خدمــات را از
رویکردهــای مرکــز خدمــات حوزههــای علمی ــه
عنـوان ک ــرد و افزود :درخواســت داریــم نمایندگان
ول یفقیــه در اســتانها نظرهــا و پیشــنهادهای
اصالح ــی خــود در خصــوص خدمــات مرکــز را در
اختی ــار مس ــئوالن مرکــز ق ـرار دهنــد تــا بتوانی ــم
بــا بهرهمنــدی از ایــن پیشــنهادها گامهــای
مؤثــری بــرای کاهــش مشــکالت ســربازان
حضــرت ول یعصر(عــج) برداریــم.

كتــاب «حقــوق
فرزنــدان در مكتــب
اهــل بيــت (عليهــم
الســام)» بــا مقدمــه
اســتاد محقــق «آيــت
اهلل معرفــت» و بــه
نويســندگي «حجــت
االســام و المس ــلمین
محمــد ج ـواد مروجي
طبســي» تاليــف
گرديــد و بــه همــت انتشــارات «مركــز چــاپ و نش ــر دفت ــر
تبليغــات اســامي حــوزه علمي ــه قــم» در ســال  1382فيپا
گرفتــه و در  292صفحــه تدويــن و بــا  20000نس ــخه بــه
زيــور چــاپ آراســته شــد.
خانـواده نخس ــتين كانــون ت ربيت كــودك و معمــار اوليه
شــخصيت اوســت در همي ــن مدرســه بــزرگ ت ربيتى اســت
كــه فرزنـدان بتدريــج از رفتارهــاى پــدر و مــادر ،الگوب ــردارى
م ــى كننــد .كــودكان تــا چنــد ســالى مقلدنــد و مطابــق
اصــل «هماننــد ســازى» تــاش م ــى كننــد كــه كارهــاى
خــود را «هماننــد» و «ش ــبيه» آنــان ســازند .از آنجــا كــه
كــودكان مطابــق فط ــرت الهى ،خداپرســت و درســت ك ــردار
بــه دنيــا آمــده انــد .چنانچــه در محيــط ت ربيتــى آنــان
رفتارهــاى مطابــق آيي ــن توحيد باشــد ،و والدين بــه وظايف
خويــش آشــنا باشــند ،آنــان ني ــز موحــد و متق ــى خواهنــد
شــد و در غي ــر ايــن صــورت منح ــرف مى شـوند؛ چنــان كه
پيامب ــر خـدا (ص) فرمــود« :فرزنــد ب ــر فط ــرت پــاك اله ــى
آف ريــده شــده اســت مگر آنكــه پــدر و مــادرش او را يهــودى،
نص ران ــى و يــا مجوس ــى كننــد».
از ايــن رو انســان در ب رابــر امــوری کــه بــا او در ارتبــاط
اســت یــک ســری حقــوق و تکالیفــی را بــر عهــده دارد
کــه شــناخت و آگاه ــی الزم از آنهــا رس ــيدن انس ــان را بــه
ســعادت ف ــردی و اجتماع ــی تحقــق م ــي بخشــد .فرزنـدان
از نزدیــک ت ریــن و عزیزت ریــن اف ـرادی هس ــتند کــه بش ــر بــا
آنــان در ارتب ــاط اســت ،بناب رایــن شــناخت وظایــف و حقــوق
یکدیگ ــر ب ــر والدیــن و فرزن ـدان الزم اســت.
مولــف بــا بررس ــي كتــاب ش ـريف «وســائل الش ــيعه» و
«مس ــتدرك الوســائل» و ديگ ــر متــون رواي ــى بــه روايات ــى
برم ــي خــورد كــه وظايــف پــدران را در مقابــل فرزنـدان خود
بي ــان م ــى ك ــرد ،و تصمي ــم م ــي گي ــرد بــا بررس ــی عمی ــق
در منابــع حدیث ــی بــا فرصــت و دقــت بيشــترى بــه جمــع
آورى آنهــا پرداختــه تــا در تالي ــف مجموعــه حاض ــر بــا الهام
از ايــن روايــات ،يــك دســتورالعمل نس ــبتا جامع ــى را كه در
بردارنــده گفتــار و س ــيره عملى پيشـوايان معصوم (ع) اســت
ب ـراى مخاطب ــان در خصوص نحوه ت ربي ــت فرزندانشــان ارائه
نمايد.
مجموعــه حاضــر مشــتمل بــر  7فصــل بــا عناويــن:
«جايــگاه فرزنــد و مس ــئوليت والديــن؛ رابطــه پــدر و فرزنــد؛
ادب آمــوزي و ت ربيت فرزند؛ دوران بازســازي شــخصيت فرزند؛
پ ــرورش ايمــان و مذه ــب؛ فرزنــد و جامعــه؛ دوران بلــوغ و
جوان ــي» اســت.
نویســنده در هفــت فصــل تکالیــف والدیــن و حقــوق
فرزنـدان را از بــدو تولــد تــا ازدواج و اشــتغال را بــا بهرگی ــری
فــراوان از آیــات و روایــات بیــان م یکنــد و در البــه الی
مباحــث کیفیــت برخــورد و معاشــرت اهــل بیــت بــا
فرزندانشــان را بــه عن ـوان راه حــل نهای ــی ذک ــر م یکنــد.
ولیمــه دادن و عقیقــه کــردن ،انتخــاب نــام ،شــیر و
تاثی ــر آن در شــخصیت فرزنــد ،محب ــت بــه فرزنــد ،رعایت
عدالــت و مس ــاوات بی ــن فرزن ـدان ،دعــا ،احت ـرام و تک ریــم
فرزنــد ،شــکیبایی در ســوگ فرزنــد ،تشــویق فرزنــدان،
تنبی ــه بدن ــی فرزنـدان ،کنت ــرل دوســت ،برچی ــدن زمینــه
فس ــاد و انح ـراف ،واکس ــینه ک ــردن فرزنـدان ،آمــوزش دیــن
و احــکام ،موعظــه و نصیحــت ،آمــاده ســازی فرزنـدان ب رای
نمــاز و روزه ،تعلی ــم اشــعار آموزنده و حماس ــی ،برخوردهای
اجتماع ــی فرزنـدان ،مشــکالت زندگ ــی و راه مقابلــه بــا آن،
آینــده فرزنــدان و انتخــاب همســر؛ از جملــه مباحثــی
اســت کــه خواننــده بــا مطالعــه مجموعــه حاض ــر نظ ــر
و س ــیره عمل ــی مکتــب اهــل بی ــت (ع) را پی رامــون ایــن
موضوعــات بــه دســت م ـیآورد.

صحيفه نور امام خميني (ره)
گزیده ای از بیانات حضرت امام درباره فرهنگ و مفهوم
پاسداری:
پاسداری فقط پاسداری مرز نیست .پاسداری یک معنای وسیعی دارد.
هر یک از ما پاسداریم نسبت به دیگ ران .من باید نصیحت بکنم به شما؛
شما به من نصیحت کنید .من به شما بگویم که امروز که روز امتحان
است خوب از امتحان بیرون بیایید .شما هم به من همین معنا را بگویید.
من به شما عرض کنم که با مظلومها ،با زیردستهای خودتان ،خوب رفتار
کنید؛ عادالنه رفتار کنید .شما هم به من بگویید همۀ ما مسئولیمُ :کلُّ ُکم
ٌ
سؤول همه مان مثل شبانها هستیم؛ و همه مان مسئول
َرا ٍع و ُکلُّ ُکم َم
هســتیم از این شبانی .همان طوری که می دانید شبان نسبت به آن
گوسفندهایی که زیردستش است محبت دارد ،آنها را در جایی که علفزار
باشد ،در جایی که آب خوب باشد ،می برد و آنجا ت ربیت می کند .همۀ
ما نسبت به هم اینطور باید باشیم؛ مثل شبانی که گوسفندهای خودش
را با محبت ،بدون آزار ،ت ربیت می کند ،ما هم اینطور باشــیم .نبادا که
یکی از ما خدای نخواسته حاال که آزاد است به آن دوست زیردستش ،به
آن شخص زیر دستش ،تعدی بکند ،تجاوز بکند .تعدی و تجاوز عبارت
از همانهایی است که اسالم منع کرده است .صحیفه امام ،ج  ،7ص 491
من امیدوارم که همان طوری که شــما پاسدارهای اسالم هستید،
پاسداری از خودتان هم بکنید ،پاسداری از نفس خودتان بکنید؛ نگذارید
نفس سرکشی بکند ،هر کاری می خواهد بکند .مهار کنید نفس خودتان
را که تابع اسالم باشد .هرچه خدا می خواهد عمل بکنید .صحیفه امام
 ،ج ،8ص122
پاسداری از جمهوری اسالم و مکتب اسالم این است که ما اعمالمان
همان طوری که اســام مقرر فرموده است باشد .اگر اعمال پاسدارهای
جمهوری اســام همان اعمال اسالم باشــد ،موافق رضای خدا باشد ،با
بندگان خدا رفتارش رفتار ب رادرانه باشد ،حتی [با ]آنهایی هم که معصیت
کار هستند .صحیفه امام  ،ج  ،8ص 379
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غــاری بــزرگ و دیدن ــی در روســتای وایقــان از توابــع بخش عاشــقلوی
شهرســتان خدااف ریــن ،در دامنــه کــوه ه ـرا س ــر وجــود دارد کــه آن را می
تـوان یک ــی از عجایــب خلقــت اله ــی و مکان ــی جـذاب ب ـرای تف ــرج نام
برد.امــا متاســفانه ایــن مــکان حت ــی ب ـرای بس ــیاری از اهال ــی منطقــه
آشــنا نیس ــت .در دهــه اخی ــر بــا وجــود اینکــه جنگلهــای ارس ــباران
می زبان ــی بس ــیاری از مس ــاف رین و دوســتداران طبیعــت و گردشــگ ران
را بخصــوص در فصلهــای بهــار و تابس ــتان ،بــه خــود اختصــاص م ــی
دهــد ،بــه دلی ــل عــدم آشــنایی بــا جاذبــه هــای توریس ــتی منطقــه،
مس ــیر کمت ــر کس ــی بــه ایــن غــار م ــی افتــد .ایــن غــار هــم از لحــاظ
کاوش هــای باســتان شناس ــی و هــم از لحــاظ طبیع ــی و غارشناس ــی
دارای اهمی ــت ویــژه ای اســت.
ان ـدازه ارتفــاع دهانــه غــار بی ــش از  ۱۰مت ــر و ع ــرض آن تق ریب ــا ۱۰
مت ــر م ــی باشــد .دهانــه غــار بــه شــکل طــاق اســت و مثــل اینکــه
ســنگ دهانــه غــار بصــورت منظــم ت ـراش داده شــده اســت.محوطه
دهانــه غــار نی ــز ب ـرای اســت راحت مناســب می باشــد .مس ــاحت آشــکار
درون غــار بی ــش از  ۱۰۰۰مت ــر م ربــع م ــی باشــد و ارتفــاع ســقف درون
غــار در بعض ــی از جاهــا بــه  ۵۰مت ــر نی ــز م ــی رســد .امــا درون غــار
بس ــیار تاریــک اســت و گ ــردش در درون آن بــدون نــور افکــن قــوی
غیرممکــن م ــی باشــد.
در انتهــای درون غــار چشــمه آب نیــز وجــود دارد .درون غــار از
طاقچــه هــا و قندیــل هــای زیب ــا تزئی ــن شــده اســت .از جانــوران درون
غــار فقــط خفــاش را م ــی تـوان نــام ب ــرد و تــا کنون هی ــچ موجــد زنده
و وحش ــی دیگ ــری درون غــار دیــده نشــده اســت .از اینکــه ادامــه غــار به
کجــا منته ــی م ــی گ ــردد اطالعــات دقیق ــی در دســت نیس ــت .قدمت

ایــن غــار مشــخص نیس ــت.
از ایــن حیــث الزم اســت بــه همــت مســولین محتــرم منطقــه
ایــن غــار توســط نهــاد هــای ذی ربــط و کارشناســان می ـراث فرهنگ ــی
و باســتان شناســان مــورد کاوش ق ـرار گی ــرد و گذشــته و ســابقه ایــن
غــار مــورد برس ــی ق ـرار گی ــرد و در فهرســت آثــار مل ــی ثب ــت گ ــردد.
بــا عنایــت بــه اینکــه کــوه بــاالی غــار بس ــیار بــزرگ اســت احتمــال
اینکــه ادامــه غــار در س رتاس ــر زیر کــوه و اعمــاق آن ادامه داشــته باشــد
بس ــیا ر زیاد اســت.
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