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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنـگار آدینه تبریز
مـردم  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
راهپیمایـی  در  نشـاط  بـا  و  باشـکوه  حضـور  بـا 
بـه  دشـمنان  مقابـل  در  و  قـدس  جهانـی  روز 
هم اکنـون  گفتنـد:  کردنـد،  عمـل  خـود  وظیفـه 
نوبـت مسـووالن اسـت کـه بـه وظیفـه خـود در 
قبـال مـردم عمـل کننـد، مشـکالت معیشـتی و 

کننـد. حـل  را  مـردم  اقتصـادی 
المسـلمین  و  حجـت  االسـالم  حضـرت 
خطبه هـای  در  آل هاشـم  سـیدمحمدعلی 
خمینـی)ره(  امـام  مصـالی  در  تبریـز  نمازجمعـه 
و  باشـکوه  حضـور  از  تجلیـل  بـا  شـهر  ایـن 
گسـترده مـردم ایران اسـالمی بـه ویـژه آذربایجان 
و تبریـز در راهپیمایـی روز جهانـی قـدس اظهـار 
کردنـد:  مـردم دیـن خـود را در مقابـل دشـمنان  
وظیفـه  االن  دادنـد  انجـام  مشـکالت  همـه  بـا 
را  مـردم  مشـکالت  کـه  اسـت  خدمتگـزار  دولـت 

کننـد. حـل 
دیگـری  بخـش  در  تبریـز  نمازجمعـه  خطیـب 
برخوردهـای  تاکنـون  گفتنـد:  خـود  سـخنان  از 
ایـران  سـوی  از  تحریم هـا  رفـع  بـرای  مختلفـی 
رویکـردی  اولیـن  و  اسـت  شـده  گرفتـه  پیـش 

اسـت  گرفتـه  قـرار  آزمایـش  مـورد  سـال ها  کـه 
قالب هـای  در  سیاسـی  و  حقوقـی  مذاکـرات 
مختلـف بـوده کـه مهم تریـن آن مذاکـرات برجـام 
بـوده کـه متاسـفانه هنـوز به سـرانجام مشـخصی 
نرسـیده اسـت امـا تـا آنجایـی کـه امـکان بـرای 
ادامـه  مذاکـرات  ایـن  باشـد  عزتمندانـه  توافـق 

یافـت. خواهـد 
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
درونـی  توانمندسـازی  رویکـرد  دومیـن  افزودنـد: 
اسـت  بـوده  تحریم هـا  خنثی سـازی  عنـوان  بـا 
کـه مـورد آزمـون قـرار گرفتـه و کارآمـدی خـود 
مدیریـت  جملـه  از  اسـت  رسـانده  اثبـات  بـه  را 
دفـاع مقـدس، دسـتیابی بـه فناوری هـای بزرگ و 
پیشـرفته هسـته ای، نانـو و هـزاران رویکرد خرد و 
کالن کـه تاکنـون جمهوری اسـالمی ایران بـا اتکا 

بـه آن سـرافرازانه تـداوم داشـته اسـت.
ایشـان تصریـح کردنـد: خنثی سـازی حداکثـری 
و مقابلـه بـا تحریم هـا منـوط بـه اتخـاذ رویکـرد 
بهره گیـری  بـا  تحولـی  و  ابتـکاری  فعاالنـه، 
موجـود  فرصت هـای  و  ظرفیت هـا  از  حداکثـری 
معیشـت،  بهبـود  ملـی،  تولیـد  تقویـت  ماننـد 
اصالحـات کالن اقتصـادی و فعال سـازی حداکثری 

ظرفیت هـای فعلـی بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای 
اسـت. بین المللـی  و  منطقـه ای 

بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  تبریـز  جمعـه  امـام 
نامگـذاری روز خلیـج فـارس، گفتنـد: دشـمن در 
را  ایـران  ملـت  ملـی  اسـتقالل  خـودش  راهبـرد 
هـدف قـرار داده و تحریـف نـام خلیـج فـارس در 
دسـتور کار خـودش گذاشـته اسـت و بـه همیـن 
علـت بـرای تقابـل بـا ایـن توطئـه شـیطانی همه 

کنیـم. مقابلـه  و  ایسـتاده 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تاکید 
اهـل  امـا  ایـران سـتیزه گر نیسـت  کردنـد: ملـت 
حفـظ هویـت و اسـتقالل خـود بـوده و هرکسـی 
کـه بخواهـد عـزت ملـت ایـران را پایمـال کنـد یا 
ملـت ایـران را تحقیـر و دسـت سـلطه گری خـود 
را بـه ملـت ایـران دراز کنـد ملـت ایران بـا غیرت 

و ایمـان خـود ایـن دسـت را قطـع خواهـد کـرد.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان در بخش دیگری 
از سـخنان خـود بـا گرامیداشـت سـالروز شـهادت 
اصلی تریـن  بازخوانـی  بـا  و  مطهـری  آیـت اهلل 
شـهید  افزودنـد:  مطهـری  شـهید  ویژگی هـای 
روحانـی  التقـاط،  بـا  مبـارزه  پهلـوان  مطهـری 

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی در خطبه هـای نمـاز عیـد 
فطـر  تبریـز کـه درمصـالی امام خمینـی)ره( این شـهر و خیابـان های 
اطـراف برگـزار گردید،  با اشـاره بـه مذاکرات ویـن و جنگ روانـی آمریکا 
بـرای تقابـل افـکار عمومـی مـردم ایـران اسـالمی گفتند: درصدد اسـت 
ایـران بـه پـای مذاکره منطقه ای و موشـکی بکشـاند و از ایـن طریق به 

زعـم باطـل خود برجـام های دیگـر را رقـم بزند.
حضـرت حجـت االسـالم والمسـلمین سـیدمحمدعلی آل هاشـم با 
اشـاره بـه مذاکـرات وین و جنگ روانـی آمریکا برای تقابـل افکار عمومی 
مـردم ایـران اسـالمی  اظهـار کردنـد: مذاکرات ویـن مدتی اسـت تقریبا 
متوقـف شـده اسـت و طبـق آنچـه مقامـات سیاسـت خارجـی گفتنـد 
مباحـث فنـی تمـام مطـرح و نکتـه ابهامـی بـرای اعضـای دیگـر باقی 
نمانـده آنچـه هسـت بهانـه جویی های آمریکاسـت کـه به عنـوان مهم 

تریـن مانـع بر سـر دسـتیابی بـه توافق اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودند: دولـت بایدن 
بـا مقصرسـازی ایـران بـه خاطر عـدم موفقیـت بـا پیشـنهاد آمریکا 
مبنـی بـر باقـی مانـدن نـام سـپاه قـدس در فهرسـت گـروه هـای 
و  ای  منطقـه  مذاکـره  پـای  بـه   ایـران  اسـت  تروریسـتی درصـدد 
موشـکی بکشـاند و از ایـن طریـق بـه زعـم باطـل خود برجـام های 

دیگـر را رقـم بزند.
ایشـان در ادامـه سـخنان خـود اظهـار کردنـد: تـالش برای برجسـته 
کـردن بیـش از اندازه مذاکرات و شـرطی کردن بازار ایـران بخصوص بازار 
ارز و طـال بـه نشسـت های ویـن و ضریـب دادن کاذب به ایـن مذاکرات 

از جمله شـگردهای تبلیغاتی دشـمن اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تصریـح کردنـد: ایـن امر 
در حالـی اسـت کـه نظـام اسـالمی و دولت انقالبـی همه تـالش خود را 
معطـوف بـه مذاکـرات رفـع تحریم ها نکـرده اسـت و خنثی سـازی رفع 
تحریـم هـا را راهبـرد اصلـی خـود قـرار داده اسـت و قطعـا نماینـدگان 
انقـالب ایـران اسـالمی در مذاکرات کـه از فرزندان شـجاع و انقالبی مردم 
ایـران هسـتند در مقابـل این زیاده خواهی شـیطانی خواهند ایسـتاد و 

بـه چیـزی کمتـر از رفع کامـل تحریم هـا رضایت نخواهنـد داد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه 
اسـتقالل کشـور وابسـته بـه کار و کارگـر اسـت، اظهـار کردنـد: جامعه 
کارگـری جامعـه متدیـن و جـزو وفـاداران انقـالب و نظـام اسـت و کارگر 

ایرانـی جـزو بهتریـن کارگران دنیاسـت.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد: حـل مشـکالت اقتصادی کشـور 
وابسـته بـه مالحظـه ویژه به جامعـه کارگـری و حمایت واقعـی از کارگر 

است.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه آذربایجـان شـرقی همچنیـن با 
تبریـک روز معلـم گفـت: معلـم در  آمـوزش و پـرورش رکـن اصلـی در 
توسـعه اجتماعـی و فرهنگی قلمداد می شـود و به منزلـه قدرتمندترین 

ابـزار شـکل دهی آینـده محسـوب می شـود.
کردنـد:  تصریـح  آذربایجان شـرقی  در  فقیـه  ولـی   نماینـده 
دسـت انـدرکاران در وزارت آمـوزش و پـرورش بایـد در ارتبـاط با مسـئله 
معیشـت معلمـی حق و حقوق قانونی و مشـروع آنـان دقت کافی کنند 
و بـه خواسـته هـای قانونی و مشـروع آنان توجه خاصی داشـته باشـند.

امـام جمعـه تبریـز در بخش دیگـری از سـخنان خود با بیـان اینکه 
عید فطر روز بیداری، روز آگاهی انسـان ها و روز حسـاب و کتاب اسـت، 
اظهـار کردنـد: هـر روزی کـه در آن گنـاه نشـود و معصیت الهی نباشـد 

همـان روز، روز عید اسـت.
 امـام جمعـه تبریـز با بیـان اینکـه روز عید فطـر روز دریافـت جایزه 
اسـت، گفتنـد: روز عیـد فطـر روز بسـیار مهمی برای مسـلمانان اسـت 
کـه پـس از یـک مـاه روزه و عبـادت بـرای گرفتـن پـاداش الهـی آماده 

می شـوند.

عید فطر 
روز بیداری و آگاهی انسان ها 

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
ــه  ــه نام ــا، هفت ــوس کرون ــاری منح ــیوع بیم ــری از ش جلوگی
آدینــه تبریــز فقــط در فضــای مجــازی منتشــر خواهــد شــد و 
تــا اطــالع ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای 
مجــازی بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم 

ــرار خواهــد گرفــت. ق

هفته نامه عبادی، سیاسی
آدینه تبریز

مردم به وظیفه خود عمل کردند، حاال نوبت مسئوالن است

ادامه در صفحه2
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه  در آذربایجان شرقي  در هفته جاری

آغاز سرکشی مسئولین به منازل مددجویان نیازمند در قالب طرح کشوری 
مفتاح الجنه کمیته امداد امام در آذربایجان شرقی همزمان با سایر استان های 

کشور با سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس حضور نماینده ولی 
فقیه در استان در راهپیمایی روز قدس مردم تبریز

بازدید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از برنامه های رمضانیه مسجد 
امام جواد )ع( محله بهار و دیدار و گفتگو با اساتید و شرکت کنندگان در 

برنامه های فرهنگی این مسجد

دیدار اساتید دانشگاه هنر اسالمی و دانشگاه صنعتی سهند با نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

جشنواره الگوهای برتر و تجلیل از دست اندرکاران و گروه های نقش آفرین 
در اردوهای راهیان نور با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و 

استاندار آذربایجان شرقی

دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کارگر
 با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در 
محفل انس با قرآن کریم سپاه عاشورا به مناسبت سالروز تاسیس سپاه

دیدار مدیران و مسئوالن اقتصادی دولت در استان با نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریزدر مراسم 
دومین شب از لیالی قدر هیئت رزمندگان اسالم استان با سخنرانی آیت اهلل 

خاتمی در مصالی اعظم حضرت امام خمینی )ره(

دیدار تشکل های دانشجویی دانشگاه تبریز با نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی و امام جمعه تبریز همزمان با روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان در 

مسجد دانشگاه تبریز

حضورنماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مراسم شب 
بیست و سوم هیئت رزمندگان اسالم استان در مصالی اعظم

 حضرت امام خمینی)ره(

مراسم تجلیل از حافظان، قاریان و فعاالن قرآنی دانشگاه 
فرهنگیان با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

فلسطین هویت جهان اسالم است 

مردم به وظیفه خود عمل کردند، 
حاال نوبت مسئوالن است

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی در پیــش از خطبــه 
هــای نمازجمعــه تبریــز گفت:اســرائیلی هــای امروز خــود را منتســب به کوه 
صهیــون مــی کننــد؛ دروغ مــی گوینــد، آنهــا حتــی یهــودی هــم نیســتند .

حجــت االســالم ســیدرضا تقــوی گفــت: ظلــم بزرگــی در فلســطین اتفاق 
افتــاده و بایــد نســبت بــه ظلم و کــودک کشــی در این ســرزمین بــی تفاوت 

نباشیم.
ــت:  ــان گف ــر جه ــدس در سراس ــی روز ق ــت راهپیمای ــورد اهمی وی در م
امــام)ره( روز قــدس را اعــالم کــرد تــا ایــن ظلــم بزرگ فراموش نشــود و مســاله 
فلســطین در وجــدان هــا زنــده بمانــد، روز قــدس روز حکومــت هــا نیســت و 

مــردم بــه صحنــه مــی آینــد و صــف بنــدی حــق مقابــل باطــل اســت.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی اذعــان کــرد: روز قدس 
روز همبســتگی مســلمانان و انســان های آزاده بر محور قدس شــریف اســت، 
قــدس ظرفیــت جهانــی دارد و تمــام فرهنــگ هــا و ادیــان را گرد خــود جمع 

ــی کند. م
تقــوی در ادامــه بیــان کــرد: اســرائیلی هــای امــروز خــود را منتســب بــه 
کــوه صهیــون مــی کننــد کــه حضــرت داود)ع( در آن دفــن اســت؛ دروغ مــی 

گوینــد، آنهــا حــرام زاده هســتند و حتــی یهــودی هــم نیســتند 
وی بــا بیــان اینکــه امــروز جوانــان غــزه مجهــز بــه موشــک شــدند و بــا 
قــدرت بازدارنگــی خــود مــی تواننــد بــه قلــب اســرائیل هجمــه کننــد اظهار 
ــورده و  ــره خ ــطین گ ــه فلس ــالم ب ــت اس ــخ و هوی ــی از تاری ــت: بخش داش
مســتکبران دســت بــه دســت هــم دادنــد و عــده ای آواره را از سراســر جهــان 

جمــع کــرده و بــه ایــن ســرزمین مســلط کردنــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس افــزود: رژیــم صهیونیســتی خــوب می 
دانــد کــه زمــان بــزن و در رو نیســت و از اربیــل تــا ســرزمین هــای اشــغالی 

آنهــا را در نظــر داریــم و ایــن قــدرت مقاومــت اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: قــدرت مقاومــت بــه برکــت انقالب اســالمی اســت، 
ایــن قــدرت باعــث شــده تــا نماینــدگان کشــورهای مســتکبر را یــک طــرف 

میــز مذاکــره نشــانده و نماینــدگان ملــت ایــران را طــرف دیگــر .
تقــوی گفــت: روزی را خواهیــم دیــد کــه اســرائیل نابــود شــده و 

صهیونیســت هــا از فلســطین بیــرون کشــانده مــی شــوند.
وی بــا اعــالم اینکــه مشــکالت و گرانــی هــا وجــود دارد امــا در ســطح بیــن 
الملــل دســتاوردهای انقــالب باالتــر از ایــن حــرف هــا اســت اذعــان کــرد: بــا 
همدلــی مــردم و مســئولین و قوای ســه گانه، مشــکالت کشــور حــل خواهد 

. شد
ــم هــای دشــمنان هــم  ــران در مجلــس گفــت: تحری ــردم ته نماینــده م

ــم. ــرای آنهــا کنــد چــون مــا خودمــان را شــناخته ای نتوانســت کاری ب
وی اظهــار داشــت: پشــت ســر رهبــری وحــدت خــود را حفــظ و مشــکالت 
درون را حــل مــی کنیــم همانطــور کــه مشــکالت بیــرون را بــرای کشــورهای 

منطقــه حــل کردیــم ،مــا دشــمن را در داخــل خــود زمیــن گیــر کردیــم.
تقــوی افــزود: دشــمنان بــا ناتــوی فرهنگــی در فضــای مجــازی بــا تهمت، 
دروغ پراکنــی و متهــم کــردن نظــام مــی خواهنــد ذهــن هــای جوانــان امروز 

را بــه خــود مشــغول کنند.
وی گفــت: ســید شــریف آیت اهلل رئیســی آبــروی خود را بــه میــدان آورده و 
شــانه زیــر بــار کار داده تــا مشــکالت را حــل کنــد و همــه باید کمــک کنیم.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در پایــان خاطر نشــان کرد: بایــد مراقب 
فضــای مجــازی و پیــاده نظــام هــای آنهــا در ایــن فضــا باشــیم تــا ذهــن هــا 

را مشــغول نکند.

مجاهـد  بـارز  مصـداق  زمـان،  بـا  متناسـب 
بـزرگ  معلـم  زمـان،  نابغـه  فی سـبیل اهلل، 
دیـروز، امـروز و فـردای کشـور و متفکـر دین 

بـود. بـا اخـالص   شـناس مومـن 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی  
ادامـه دادنـد: آیـت اهلل شـهید مطهـری وظیفه 
پاسـخ دادن بـه نیازهـای جامعـه زمـان خـود 
اسـالمی،  اندیشـه های  کلـی  طـرح  براسـاس 
تقابـل بـا نسـخه های التقاطـی بـا اسـالم یـا 
افـکار وارداتـی غربـی و شـرح و بسـط تفکـر 
عهـده  بـر  را  جامعـه  در  را  اسـالمی  صحیـح 
در  ایشـان  می شـود  باعـث  آنچـه  و  داشـت 
عرصـه جهـاد تبییـن بـه خوبـی میـدان داری 
و  زمان شـناس  شـناس،  اسـالم  عمدتـا  کنـد 
شـهید  دشمن.شناسـی  و  جریان شناسـی 

بـود. آیـت اهلل مطهـری 
عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
سـخنرانی  ادامـه  در  شـرقی  آذربایجـان 
تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در  خـود 
اهلل  آیـت  شـهادت  سـالروز  گرامیداشـت  بـا 
مطهـری و روز معلـم اظهـار کردنـد: معلمانان 
پرورش دهنـده مهم تریـن سـرمایه یـک ملـت 

هسـتند. انسـانی  نیـروی  یعنـی 
معلمـان  مبـادا  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
دسـت اندرکاران  افزودنـد:  شـوند،  فرامـوش 
آمـوزش و پـرورش بایـد بـر مسـأله معیشـت 
معلمانـان توجه جدی داشـته و خواسـته های 
قانونـی و معیشـتی آنهـا توجـه ویـژه داشـته 

باشـند.
علمیـه  حوزه هـای  شـورای  رئیـس 
از  دیگـری  بخـش  در  شـرقی  آذربایجـان 
در  معلـم  کردنـد:  تصریـح  خـود  سـخنان 
توسـعه  در  اصلـی  رکـن  پـرورش  و  آمـوزش 
منزلـه  بـه  و  اسـت  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
قدرتمندتریـن ابـزار شـکل گیری و شـکل دهی 

می شـود. محسـوب  جامعـه  آینـده 
امـام جمعـه تبریـز، هـدف از ورود خـود به 
جدیـد  مدیـرکل  معرفـی  در  تسـریع  مسـأله 
آمـوزش و  پـرورش آذربایجان شـرقی را نجات 
تربیـت  و  تعلیـم  دسـتگاه  بالتکلیفـی  از 
اسـتان اعـالم کـرده و گفتنـد: قـرار بـود در 
مطالبـی  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای 
خوشـبختانه  کنـم  بیـان  ارتبـاط  ایـن  در  را 
اسـتاندار آذربایجان شـرقی در تماسـی اعـالم 
کردنـد که قرار شـده شـنبه دهم اردیبهشـت 
مدیـرکل جدیـد آمـوزش و  پـرورش معرفـی 

. د شو
تاکیـد  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
حـوزه  ایـن  بـه  ورود  از  مـن  هـدف  کردنـد: 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  شـدن  خـارج 
فعلـی  مدیـرکل  چـون  بـود  بالتکلیفـی  از 
روز  هـر  می دیـد  وقتـی  پـرورش  و  آمـوزش 
بـرای  افـرادی  و  مسـأله  ای  و  شـایعه  یـک 
بـه  دسـتش  می شـوند  مطـرح  پسـت  ایـن 
کار نمی رفـت، خـدای نکـرده دلیلـی بـر بی 
توجهـی بـه خدمـات مدیـرکل فعلـی آموزش 

نیسـت. پـرورش  و  
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه هیـچ 
نصب هـا  و  عـزل  در  نمی خواهـم  وقـت 
داشـتند:  بیـان  باشـم،  داشـته  دخالـت 
خطبـه   در  سـخنانم  از  بعـد  خوشـبختانه 
هفتـه گذشـته برخـی نماینـدگان تبریـز نیـز 
فقـط  کردنـد  اعـالم  خـود  مصاحبه هـای  در 
تصمیم گیـری  می دهیـم  پیشـنهاد  گزینـه 
و  آمـوزش  وزارت  بـا  ارتبـاط  ایـن  در  اصلـی 

اسـت. پـرورش 
کـه  هرکسـی  کردنـد:  اضافـه  ایشـان 
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل  می خواهـد 
تمـام  از  می کنـم  توصیـه  شـود،  معرفـی 
نیروهـای انقـالب در مدیریـت خـود اسـتفاده 

. کنـد
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عید فطر، »روز جایزه«
 برای روزه داران است

خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

خبرنگار آدینه تبریز:
حجــت االســالم و المســلمین محمدجــواد حــاج علــی اکبــری 
ــا  ــی م ــر در فرهنــگ اســالمی و قرآن ــد ســعید فط گفــت: روز عی
 جایــگاه ویــژه  و خاصــی دارد و از ایــن روز به عنــوان »روز جایزه« برای 

روزه داران یاد شده است.  
حجــت االســالم و المســلمین محمدجــواد حــاج علــی اکبــری 
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه  کشــور در ســخنرانی 
پیــش از نمــاز عیــد ســعید فطــر تبریــز بــا بیــان اینکــه »تکبیــر« 
ــر  ــعید فط ــد س ــوص در روز عی ــدواژه   مخص ــد« دو کلی و »حم
هســتند، اظهــار کــرد: خوشــا به حــال کســانی  کــه توفیــق حضــور 
ــش  ــن همای ــروز در ای ــرده و ام ــدا ک ــی را پی ــت اله ــاه ضیاف در م

ــد فطــر حاضــر شــده اند. ــی عی ــم و نوران عظی
ــری خاطرنشــان  ــی اکب حجــت االســالم و المســلمین حــاج عل
ــد روزه داری  ــان خداون ــو فرم ــاه و در پرت ــن م ــن در ای ــرد: مؤمنی ک
ــاء شــب های قــدر، مراقبــت از اعمــال  ــی چــون احی کــرده و اعمال
ــوم و  ــردم مظل ــت از م ــدا، حمای ــدگان خ ــی از بن ــود، میزبان خ
ــب و  ــروز طّی ــدس را انجــام داده و ام ــطین در روز ق ــاع فلس بی دف
ــد در  ــن عی ــذا ای ــر شــده اند و ل ــر حاض ــد فط ــاز عی ــر در نم طاه
فرهنــگ اســالمی روز جایــزه بــرای مؤمنیــن معرفــی شــده اســت.

ــن  ــد اولی ــو و بخشــش از ســوی خداون ــان اینکــه عف ــا بی وی ب
ــا  ــن ب ــت: مؤمنی ــت، گف ــن روز اس ــن در ای ــرای مؤمنی ــزه ب جای
ــی عجیــب در ایــن نمــاز شــرکت  ــی و بــا حال امیــد و البتــه نگران
ــف  ــا در ص ــه آی ــت ک ــن اس ــان ای ــت نگرانی ش ــد و عل می کنن

ــر. ــا خی ــد ی ــرار می گیرن ــد ق ــی خداون ــن واقع مؤمنی
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه  همچنیــن 
خاطرنشــان کــرد: مؤمنیــن واقعــی امــروز ایــن احســاس 
ــاه  ــن م ــق ای ــد ح ــه بای ــور ک ــته اند آنط ــه نتوانس ــد ک را دارن
ــروز را در  ــه ام ــانی ک ــر کس ــد ب ــا بای ــد ام ــا آورن ــز را به ج عزی
ــه  ــروز هم ــه ام ــرا ک ــرد، چ ــب ک ــد تعج ــر ببرن ــه س ــت ب غفل
چیــز فراهــم اســت و نبایــد از رحمــت الهــی در ایــن روز 
ــا  ــه م ــیم ک ــی باش ــد مدع ــه نبای ــان ک ــویم، همچن ــوس ش مأی

کامل تریــن اعمــال را انجــام داده ایــم.

برخی از کشورهای مسلمان به آرمان های فلسطینیان خیانت 
می کنند

عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و امـام جمعه مراغـه گفـت: برخی از 
کشـورهای مسـلمان از صهیونیسـت ها اسـتقبال می کنند و در یک میز 
بـا آنـان گفت وگـو و بـه نام مسـلمانان بـه آرمـان مردم فلسـطین خیانت 

. می کنند
حجت االسـالم و المسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی در خطبه های 
نمـاز جمعـه اظهار داشـت: بـا وجـود اینکه برخی از کشـورهای مسـلمان 
خواسـته های اسـرائیل را تامین می کننـد اما در مقابـل در بیش از یکصد 

کشـور جهـان امـروز راهپیمایی برگزار می شـود.
وی بیـان کـرد: راهپیمایـی روز جهانـی قـدس در کشـورهای اروپایـی، 
آمریـکا و حتـی بـا حضـور مسـیحیان و یهودیـان مخالـف رژیم اشـغالگر 

صهیونیسـت برگـزار می شـود.
وی ادامـه داد: مـردم مومـن و روزه دار مراغـه امـروز پـس از 2 سـال بـه 
علـت ویـروس کرونا به صـورت جمعی اعم از کـودکان، جوانـان و زن و مرد 
بـا حصور گسـترده حمایـت خود را مـردم مظلوم فلسـطین اعـالم کردند.

وی بـا بیـان  اینکـه اقتدار جریـان مقاومت روز به روز بیشـتر می شـود، 
اضافـه کرد: متاسـفانه جنایات رژیم صهیونیسـتی همچنان ادامـه دارد و با 
وجـود ایـن مـردم مظلوم فلسـطین بـا دسـت های خالـی در مقابـل آنان 

ایسـتادگی می کنند.
امـام جمعـه مراغه خاطرنشـان کـرد: صهیونیسـتی ها چندین سـال 
اسـت که قبله نخسـت مسـلمانان را اشـغال کردند و نه تنها مسـلمانان، 

بلکـه مسـیحیان و یهودیان واقعـی را می خواهنـد از میـان بردارند.
پورمحمدی تصریح کرد: امیدواریم با اتحاد و انسـجام مردم فلسـطین 
رژیـم جعلـی اسـرائیل نابـود شـود و مـردم مسـلمان بـرای ایـن منظـور 

مقاومـت می کنند و ایسـتادگی همچنـان ادامـه دارد.

کارفرمایان به دغدغه های روحی کارگران توجه کنند
امـام جمعه شبسـتر گفت: کارفرمایـان عالوه بر توجه بـه دغدغه مالی 
کارگـران بـه دغدغه هـای روحـی آنهـا نیـز توجـه کنند تـا رابطـه کارگر و 

کارفرمـا تبدیـل به یـک رابطه صمیمی شـود.
حجـت االسـالم یونس کیانی افزود: رسـیدگی بـه امور کارگـران، برنامه 
ریـزی بـرای رفع مشـکالت و هدایت نیروی کار می توانـد در تولید و اقتصاد 

باشد. اثرگذار 
امام جمعه شبسـتر ضمن تاکید بر داشـتن ایمان و باور در بین قشـر 
کارگـر گفـت: فراهـم کـردن زمینه هـای رشـد و ترقـی کشـور و در نتیجه 
تربیـت نیـروی کار همراه با علـم و تجربه می تواند کشـور را به نقطه خود 
کفایـی در زمینه هـای مختلـف سـوق دهد. لـذا کارگـران باید به ایـن باور 
داشـته باشـند که کار آنان گرچه برای دریافت دسـتمزد می باشـد ولی کار 

آنـان در اصـل کمک بـه اقتصاد داخلی جامعه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دیـن اسـالم دیـن منطـق و عقالنیـت اسـت 
تاکیـد کـرد: یکـی از اساسـی ترین بنیان هـای اجتماعـی و اقتصـادی یک 
جامعـه، کارگـران آن جامعـه هسـتند. چراکـه کار یـک کارگـر بـه گردش 
چرخ هـای توسـعه یـک ملـت کمک شـایانی کـرده، و این یـک اصل مهم 
در راه پیشـرفت یک کشـور اسـت. در واقع در هر کاری باید توجه داشـت 
کسـانی کـه بـا رعایت موازیـن و اصول دینی و اسـالمی، برای امـرار معاش 
و اداره زندگـی خـود کارمی کنند، و از دنیاپرسـتی و ثـروت اندوزی اجتناب 

می کننـد، همواره مـورد تقدیر هسـتند.

قدردانی امام جمعه ملکان از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 
روز قدس و انتقاد از تاخیر در معرفی مدیرکل جدید آموزش و 

پرورش استان
امـام جمعـه ملکان از حضور پرشـور مردم والیتمدار و روزه دار شهرسـتان 
ملـکان در راهپیمایـی روز قـدس قدردانـی کرد و گفت: ملـت ایران با لبیک 
بـه رهبـری و بـا دهـن روزه در آخریـن جمعه ماه مبـارک رمضان و بـا وجود 
مشـکالت اقتصادی و معیشـتی به خیابان ها آمدند تا به دشـمنان بار دیگر 
نشـان دهند با وجود مشـکالت هرگز از انقالب خود دسـت نخواهند کشـید.

حجـت االسـالم حافـظ زمانـی در خطبـه هـای نمازجمعه ایـن هفته 
شـهر ملکان،  روز قدس را روز تبعیت از رهبری و مظهر وحدت مسـلمانان 
دانسـت و افزود: جوانان مبارز فلسـطینی تا نابودی کامل اسـرائیل غاصب 

و آزادی قـدس عزیز آرام نخواهند نشسـت.
وی در ادامـه خطبـه ها ضمن تبریک روز معلم، روز معلـم را روز آگاهی 
و بیداری و تجلیل از انسـان هایی دانسـت که نور علم و آگاهی را جایگزین 

ظلمت و تاریکـی کرده اند.
خطیـب جمعـه ملکان با بیان اینکه بایـد در آموزش و مـرورش آرامش 
حاکـم باشـد تا به محل تربیـت آینده سـازان مملکت تبدیل شـود، افزود: 
معلمـان مـا بایـد در طـراز اول انقالب باشـند تا بتواننـد سـرداران و عالمه 

هـای بزرگ انقالب اسـالمی تربیـت و تحویـل جامعه دهند.
امـام جمعه ملکان همچنین از وزیر آمـوزش و پرورش بخاطر تاخیر در 
معرفی مدیرکل جدید آذربایجان شـرقی بشـدت انتقاد کرد و اظهار داشت: 
وزیـر محتـرم چـرا بـه گزینه اسـتاندار اسـتان توجهـی نمی کنـد و حق و 

حقـوق معلمان و دانـش آمـوزان  را در نظر نمی گیرند؟
وی خطـاب بـه وزیر آموزش و پـرورش گفت: آیا وزارت آمـوزش و پرورش 

زیرنظـر دولت انقالبی اداره می شـود و یـا زیر نظر نمایندگان مجلس؟
حجـت االسـالم زمانی همچنین خواسـتار رسـیدگی به وضعیـت اداره 
آمـوزش و پـرورش ملـکان شـد و گفـت: ایـن اداره نیازمنـد توجـه بیشـتر 

مسـئولین اسـتان و فرمانـدار ملـکان می باشـد.
امـام جمعـه ملـکان در ادامـه همچنیـن بـر لـزوم توجـه بیشـتر بـه 
طرفداران و فعاالن سـتادهای انتخاباتی دکتر رئیسـی در آذربایجان شـرقی 
شـد و ضمن گالیه از اسـتاندار اسـتان افزود: این افراد بدون چشمداشـت و 
درخواسـت پسـت و مقام و صرفا بخاطر تشـویق مردم به حضور حداکثری 
در انتخابات ریاسـت جمهوری تالش کردند و متاسـفانه امروز بجای گرفتن 
پسـت و مقـام حتـی در پسـت هـای کارمندی خـود نیز با خطـر امنیت 

شـغلی مواجه شـده و به حاشـیه رانده شـده اند.

آداب نمازجمعه

ــن  ــب ، تمیزتری ــام خطی ــه ام ــت ک ــتحب اس 11 - مس
لبــاس هــای خــود را بپوشــد و خــود را خــوش بــو کنــد، بــه 

ــار و ســکینه باشــد. ــا وق ــه ب طــوری ک
12 - مســتحب اســت کــه امــام قبــل از خطابــه ، هنگامــی 
کــه مــؤ ذن اذان مــی گویــد او بــر منبــر نشســته باشــد، تــا اذان 

بــه پایــان برســد.
13 - مســتحب اســت کــه امــام جمعــه هنــگام صعــود بــه 
منبــر خطابــه ، روبــروی مــردم بایســتد و ســالم کنــد، مــردم نیز 

بــا چهــره هــای خــود از او اســتقبال کننــد.
ــزی از  ــه چی ــب ، ب ــام خطی ــه ام ــت ک ــتحب اس 14 - مس

ــد. ــه کن ــا تکی ــلحه ( و عص ــیر )اس ــان و شمش ــل کم قبی
15 - مســتحب اســت کــه مــردم نیــز خــود را روبــروی امــام 

خطیــب قــرار دهنــد.
16 - مســتحب اســت کــه امــام خطیــب در هنــگام موعظــه 
ــد کــه  ــد نمای ــان بلن ــوا، صــدای خــود را چن ــه تق و ســفارش ب
ــز  ــزرگ نی ــع ب ــظ او را بشــنوند. در مجام ــن مواع ــه حاضری هم
ــر و  ــا تشــویق و تحذی ــردازد ت ــه بپ ــه خطب توســط بلندگوهــا ب

ــه گــوش همــگان برســاند. مســائل مهمــه را ب
17 - مســتحب اســت کــه امــام در حــال خطبــه ، ســخنی 

غیــر مربــوط بــه خطبــه هــا نگویــد.
ــتمعین در حــال  ــام و مس ــه ام ــتحب اســت ک 18 - مس
ــر  ــاز معتب ــرای نم ــه ب ــل )ک ــارت کام ــد طه ــه ، واج خطب

ــند. ــت ( باش اس

مبحث اول: تعریف دیه و تفاوت میزان دیه بین زن و مرد
گفتار اول : دیه 

بند اول: معنای لغوی و اصطاحی »دیه«
واژه »دیات« جمع »دیه« است و فقهای اسالمی و نیز فرهنگ نویسان 

برای آن چند معنا ذکر کرده اند:
1- جوهــری می گوید: دیه مفرد دیات اســت و هاء در آن عوض واو 
آمده است. )ودیت القتیل الدیه( یعنی دیه مقتول را پرداختم. و در کتب 
لسان العرب در حدیث قسامه آمده است: »فواده من ابل الصدقه. « یعنی 
دیه اش از شــتر صدقه پرداخت. ودر حدیثی دیگر آمده است:» ان احبوا 
قادوا و ان احبوا وادوا « یعنی اگر اولیای مقتول خواســتند قصاص کنند 
و اگر خواســتند دیه بگیرند، که در اینجا » وادوا « فعل ماضی و از باب 

مفاعله است.1
2- معین می نویسد: »پولی که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که 

واقع شده پردازند و خون بها نیز گفته می شود.«2
3- در جواهر الکالم درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است: » دیات 
جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است، و تشدید یاء خطا است. »هاء« 
در آن به عوض فاء الفعل کلمه است، زیرا اصل دیه »ودی« مانند »وعد« 
است. کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها 
اســت و می گویند: »ودیت القتیل ادی دیه« واژه دیه در لغت به معنی 
عقل »منع« است. زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی 
عقل، منع اســت گاهی هم دیه به معنی دم بــه کار می رود که از باب 
تســمیه مسبب به اسم سبب اســت و در اینجا مقصود مالی است که 
تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب 
می شــود، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع  معین شده باشد یا نه، 
هــر چند که دیه را معموال در مورد اول »یعنی نفس« به کار می برند و 
در مورد دوم »یعنی اعضاء« اصطالح ارش و حکومت استعمال می کنند 

و این از قبیل تسمیه به مصدر است.«3
4- در تکمله المنهاج آمده است: » دیه مالی است که در صورت وقوع 

جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود. «4
5- از نظر امام خمینی )ره(:» دیه عبارت است از مالی که به جنایت 
بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد چه نباشد به 

دیه نام برده می شود. «5
از آنچه گذشت به دست می آید که دیه مالی است که پرداخت آن به 
سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد 
و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند »برای دیه اصطالح عقل را هم 
به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع آن 
است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطائی را عاقله گویند. وجه 
تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد، 
اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول 
می آوردند و آنجا می بستند. بدین جهت به دیه، عقل نیز گفته اند و نیز 
گفته اند:»دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر، زبان اولیای 

مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی می شدند.«
مبحث دوم: نظر فقها در مورد دیه زن و مرد

گفته شده اســت که فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد 
اجماع دارند و ادعا شــده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای 

اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد.
صاحب جواهر می گوید: اشکال و اختالفی نه در نص و نه در فتوا بر 
نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است 
و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد بلکه مسلمین بر 
این امر متفقند؛ فقط از دو نفر به نامهای ابن علیه و اصم نقل شده است 

که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است.6
 فقهای اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک 
امر مورد اتفاق نقل کرده اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشــریع الجنائی 
می گوید: » فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است«.7 
ابن قدامه صاحب کتاب المغنی نیز می گوید: دیه زن مســلمان نصف 
دیه مرد مســلمان اســت و اهل علم بر این امر اتفاق دارند فقط از ابن 
علیه و ابوبکر اصم نقل شــده که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد اســت؛ 
زیرا پیامبر)ص( به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است. ابن 
قدامه می گوید ولی این قول شاذی است که مغایر اجماع صحابه و سنت 

پیامبر)ص( است.8
مبحث سوم: پرداخت دیه کامل به زنان و اقلیتهاي مذهبي در 

قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395
یکي از موارد مهم در دستیابي به توسعه حمایتهاي بیمه اي مربوط 
به دیه زنان و دیه اقلیتهاي دیني است. دیه اقلیتهاي دیني کشور با حکم 
خاص مقام معظم رهبري در ســال 1382 با دیه مسلمانان برابر شد. در 
قانون بیمه اجباری شــخص ثالث مصوب 1395 پیش بیني شده است 
بدون توجه به جنســیت و مذهب دیه باید به طور کامل پرداخت شود. 
حکم فقهي پرداخت دیه زنان تغییر نکرده است. در این مورد مسئولیت 
راننده وســیله نقلیه نیز تغییر نکرده و همان پرداخت نصف دیه است؛ 
امــا به موجب قرارداد خاصي که بیمه گذار با شــرکت بیمه منعقد مي 
کند، بیمه گر متعهد مي شود در صورت وقوع حادثه بیمه زنان را 2 برابر 

پرداخت کند. 
گفتار اول : جبران مابــه التفاوت دیه مربوط به زنان در کلیه 
جنایات علیه آنان اعم از نفس یا اعضاء از محل صندوق تأمین 

خسارتهای بدنی
وحدت رویه بشــماره 777 مورخه 1398/2/31 هیئت عمومی دیوان 
عالی کشــور اعالم داشته است با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو 
یا منفعــت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به 
اینکه مکلف شــدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل 
تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه 

زنان، اعم از نفس یا اعضاء مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان، باید از محل 
صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاههای تجدیدنظر 
استانهای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت 
آرا صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد قسمت اخیر 
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای 
شــعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر 

آن الزم االتباع است.
مبحث چهارم: تســاوی دیه زن و مرد از نظر برخی از فقهای 

معاصر
به غیر از ابن علیه و اصم، از فقیهان اهل سنت، آنگونه که از آنها نقل 
شــده، معتقد بودند اطالق عبارت پیامبر اکرم)ص( که دیه نفس مؤمنه 
صد شتر است مستلزم تساوی زن و مرد در دیه نفس می باشد، برخی از 
فقهای معاصر نیز بدین ســمت گرایش پیدا کرده و به تساوی زن و مرد 

در دیه اظهارنظر کرده اند.
آیت اهلل حاج شیخ یوسف صانعی بر این امر فتوا داده است. نامبرده در 
پاسخ استفتائی که از ایشان در مورد تفاوت دیه زن و مرد شده است پاسخ 
داده است: به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوی است 

قضاء الطالق ادله الدیه و عدم دلیل برتقیید...9 .
مرحوم مقدس اردبیلی نیز در کتاب مجمع الفائده و البرهان مساله 
نصف بودن دیه زن را به گونه ای طرح کرده است که گویی چندان اعتقادی 
به استحکام دالیل آن ندارد. وی در شرح عبارت عالمه در کتاب ارشاد که 
دیه زن نصف دیه مرد است می گوید: گویا دلیل آن اجماع و اخبار است 

که قبال از آنها یاد شد.10
گفتار اول: نظریات مختلف فقها در مورد دیه اعضاء

فقهای شــیعه عموما در مورد دیه اعضا همانند حکم مقرر در قانون 
مجازات اســالمی بر این باورند که دیه زن و مرد تا وقتی دیه به حد ثلث 
دیه کامل برسد مســاوی است و وقتی از ثلث تجاوز کرد، دیه زن نصف 
دیه مرد یا به تعبیر دیگری دیه مرد، دو برابر دیه زن می شود.11 در بین 
فقهای شیعه ما سراغ نداریم کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد به طور 
کلی یا نصف بودن دیه زن نســبت به مرد در همه مراحل یعنی حتی 
کمتر از ثلث باشد. البته این سؤال از سوی برخی از فقها مطرح شده که 
اگر مرتکب جنایت جرح و نقص عضو، زن باشــد یعنی هم جانی و هم 
مجنی علیها هر دو زن باشــند؛ آیا در اینجا هم تا حد ثلث، باید معادل 
دیه مرد به زن داده شــود یا چون مرتکب جنایت زن  است از همان ابتدا 
نصف دیه تعلق می گیرد؟ مثال، اگر زنی یک انگشــت زن دیگر را قطع 
کند آیا باید ده شتر به عنوان دیه بدهد یا پنج شتر؟ چنانکه گفتیم اگر 
مردی تا سه انگشت زنی را قطع کند باید دیه را مطابق دیه ای که به مرد 
تعلق می گیرد بدهد؛ یعنی ده، بیست و سی شتر؛ ولی اگر چهار انگشت 
را قطــع کرد از آنجا به بعد دیه زن نصف می شــود و حال بحث بر این 
اســت که اگر جانی زن باشد باز همان روال حاکم است یا در این صورت 
از همان ابتدا نصف دیه داده می شود؟ عالمه در کتاب ارشاد می گوید از 
این حیث فرقی نمی کند جانی زن باشد یا مرد »سواء کان الجانی رجال 
او امراه ففی ثلث اصابع ثالثماه و فی اربع مائتان«12 و در قواعد در این امر 

تردید نموده و گفته است:
زن و مرد از لحاظ دیه و قصاص در اعضا با هم مساوی اند تا مقدار دیه 
به ثلث برسد وقتی به ثلث رسید دیه زن نصف مرد می شود خواه جانی 

زن باشد یا مرد با اشکال در جایی که جانی زن است.
برخــی از فقها از جمله مقدس اردبیلی در کتــاب مجمع الفائده و 
البرهان معتقدند اگر مرتکب جنایت زن باشد علی االصول از همان ابتدا 
دیه اعضای زن نصف دیه مرد اســت؛ یعنی همان طور که گفته شد اگر 
زنی مثال انگشت زن دیگری را قطع کند در یک انگشت پنج شتر، در دو 
انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشت بیست شتر 
و به همین ترتیب در همه مراحل معادل نصف دیه مربوط به مرد را باید 
بپردازد و می گویند حکم مربوط به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد 
اعضای بدن تا میزان ثلث دیه خالف قاعده است و باید منحصرا در موردی 
که دلیل خاصی برای آن وجود دارد اجرا شــود و دلیل هم که عبارت از 
برخی احادیث اســت ناظر به موردی اســت که جانی مرد باشد ولی در 
جایی که جانی زن باشد، دلیلی بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه 

زن نسبت به مرد نیست و باید در هر حال نصف دیه پرداخت شود.13
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جمعه 16 اردیبهشت 1401-  مصادف با 3 شوال 1443 - 6 می  2022- سال نهم  شماره 391- صفحه4 

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 16 اردیبهشت 1401 (
ــرم  ــد خ ــت  اهللَّ »روح اهللَّ کمالون ــزرگ، آی ــه ب ــم و فقی ــت عال رحل

آبــادي« )1343 ش(
ــي« از اعضــاي مجاهدیــن خلــق  ــد شــریف واقف شــهادت »مجی

ــروه )1354ش( ــن گ ــان ای توســط منافق
آغاز اولین نمایشگاه مطبوعات ایران )1371 ش(

ــی نــان عــده ای از زنــان  در اصفهــان بــه علــت قحطــی و کمیاب
ــد.)1290ش( ــرات زدن ــه تظاه دســت ب

روزنامــه منثــور و منظــوم قــرن بیســتم بــه مدیریــت و صاحــب 
ــرزاده عشــقي شــاعر حســاس و خــوش قریحــه وارد  ــازي می امتی
ــر  ــع و منتش ــماره آن طب ــن ش ــد و  اولی ــات ش ــه مطبوع جرگ

ــد)1300 ش( گردی
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 3 شوال 1443 (
  تولد »سید محمد دلداری« عالم بزرگ هندی)1260 ق(

ــاری« و  ــث صف ــوب لی ــط »یعق ــابور توس ــهر نیش ــرف ش  تص
ســرنگوني سلســله  ی طاهریــان)259 ق(

ــم و  ــی« عال ــن دارقطن ــن حس ــد ب ــر محم ــت »ابوبک  درگذش
ق( ادیــب)351 

 رحلــت عالــم مجاهــد و مبــارزه ي آیــت اهللَّ »ســید عبدالحســین 
الري« )1342 ق(

 درگذشت عالم برجسته »میرزا رضا کلباسي« )1383 ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 6 می 2022 (
  تولــد »زیگمونــد فروید« روان پزشــک و روان کاو برجســته اتریشــي 

)1856م(
 مــرگ »فِرِْدریــش هومبولــْد« جغرافــي دان آلمانــي و پــدر 

)1859م( نویــن  جغرافیــاي 

مقام معلم و جایگاه تعلیم و تربیت
 در کام امام )س(

اگر معلمی »عشــق« اســت و »عاشــقی« و اگر گره کار 
عظیم تعلیم و تربیت که کاری اســت کارســتان و هنر خود 
خداوند اســت و او این هنر را به رسوالن خود و رهروان راه آنها 
یعنی  معلمان تفویض کرده اســت، بر دست معلمان گشوده 
می شود، آنگاه شرح این هنرنامه از زبان آن پیر خداخواه و آن 
هنرمند ترین معلم زمانه ما واقعا »راه رسم عاشقی« است و چه 
شــیرین و بهجت آفرین. آنچه در ادامه می خوانید گلچینی 
است از پیامها و سخنرانیهای امام راحل)س(  پیرامون موضوع 
بسیار حساس تعلیم و تربیت برای دانش آموزان،  معلمان  و 
فرهنگیان و هر کسی که در این وادی مسئولیتی برای خویش 

قائل است.
»تعلیم« سرمشق همۀ انبیاست که از طرف خدای تبارک 
و تعالی بــه آنها مأموریت داده شــده؛ مأموریت خدا به انبیا 
همین است که بیایند و آدم درست کنند. و آنهایی که به انبیا 
نزدیکترند آنها به مقام آدمیت نزدیکترند. آن وقت که مالئکه 
اشــکال کردند که آدمی که مفسد در ارض هست چرا خلق 
فرمودی. جواب این بود که من می دانم چیزهایی که شــما 
نمی دانید. دنبالش هم خداوند تعلیم همۀ »اسماء« را به آدم 
کرد. و وقتی که عرضه داشــت به مالئکه، آنها دیدند که نمی 
توانند اینطوری که آدم می تواند ادراک کند حقایق را، آنها نمی 
تواننــد. از اول این بود که »آدم« که آمد با تعلیم الهی آمد و 
معلم بشــر بود. انبیا هم معلم بشر بودند. شغل معلمی که 
شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فالسفه و امام، 
تا علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شــاء اهلل باشیم از آنها. پس 
شــغل، شغل بسیار بزرگی است شغل آدم سازی. دیگر شغلها 
به این درجه نمی رسند؛ برای اینکه آنها مربوط به جهات دیگر 
است. در عالم هیچ موجودی به پایۀ انسان نمی رسد؛ و هیچ 
شغلی به پایۀ انسان سازی نمی رسد. پس شغل بسیار بزرگ 

است، بسیار شریف است.

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

 معاوضه طا با طای دیگر
 بـرای تبدیـل طـال بـه طـالی دیگـر، چگونـه عمل کنیـم تـا احیانا گرفتـار ربا 

نشویم؟
جـواب: اگـر در ضمن دو معاملۀ جداگانه انجام گیرد، اشـکالی پیش نمی آید؛ به 
ایـن صورت که ابتدا یک طال فروخته شـده و سـپس طالی دیگر خریـداری گردد.

وضو با آب مخصوص آشامیدن 
روی بعضی از آب خوری ها نوشـته شـده اسـت: آب برای آشـامیدن اسـت و این 
جـا وضـو نگیریـد؛ من یک بطـری آب برای اسـتفاده در منزل برداشـتم امـا غیر از 

خـوردن بـا آن آب وضـو هـم گرفتم، حکـم وضو با چنین آبی چیسـت؟
جـواب: وضو با این آب صحیح نیسـت، ولی وضوهای گذشـته، اگـر از روی جهل 

و بـا قصد قربت انجام گرفته، صحیح اسـت.
 کارکردن برای دیگری در زمان قرارداد

راننـده ای بـرای شـرکتی، بـار می بـرد و در همان زمـان، فرد دیگـری هم باری 
داده تـا عـالوه بـر بارهـای شـرکت، آن را هم به مقصد برسـاند و کرایه دریافت کند 

امـا شـرکت، این کار را قبول نکرده اسـت؛ آیـا کرایه مزبور، اشـکال دارد؟
 جـواب: اگـر خـودرو، متعلـق بـه شـرکت باشـد، عمل 
راننـده جایـز نبـوده و باید نسـبت بـه اسـتفاده غاصبانه از 
خـودرو، حـق شـرکت را بدهـد اما اگـر خـودرو، متعلق به 
راننـده بـوده و بـا شـرکت قـرارداِد حمـل بار منعقـد کرده 
اسـت، در صورتـی کـه عمـل مذکـور، منافاتـی با قـرارداد 

نداشـته باشـد، کرایـۀ دریافتی اشـکال نـدارد.
 

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی 
و امام جمعه تبریــز گفتند:  تالش برای حل 
مشکالت اقتصادی مردم، نیازمند برنامه ریزی 
بر مبنای تحلیل های دقیق کارشناسی است.

آدینــه تبریز به گــزارش روابــط عمومی 
دفتــر نماینده ولــی فقیــه در آذربایجایجان 
شــرقی حضرت حجت االســالم و المسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در دیدار مدیران 
و مســئوالن اقتصادی دولت در استان با بیان 
اینکــه روند شــاخص های تــورم، نقدینگی و 
بیکاری نشان دهنده وخامت شرایط اقتصادی 
اســت گفتند:  تــالش برای حل مشــکالت 
اقتصادی مردم، نیازمند برنامه ریزی بر مبنای 

تحلیل های دقیق کارشناسی است.
امــام جمعه تبریز یکــی از ابر چالش های 
اقتصاد ایــران در ســال های اخیــر، موضوع 
کســری بودجه و از همه مهم تر، نحوه تأمین 
این کســری بودجه دانســته و اضافه کردند: 
برنامه ریزی جــدی برای جبران این کســری 
بودجه، باید در اولویت کار دولت جدید باشد. 
اما با توجه به اینکه در ســال های اخیر، گزینه 
راحــت و آســان دولت ها، اســتقراض از بانک 

مرکزی و منابع بانکی بوده است
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان 
اســتقراض از بانــک مرکزی و منابــع بانکی 
مســیری پرخطر در اقتصــاد توصیف کرده و 
ادامه دادند: قــرض از بانک مرکزی  نتیجه ای 
جز فشــار بر معیشت مردم ندارد و باید توجه 
داشت هرگونه اســتقراض از بانک مرکزی، در 
نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشــد 

تورم منجر خواهد شد .
نماینده ولی فقیه در اســتان رشد روزافزون 
نرخ تورم در سفره معیشــتی مردم را دومین 

مسئله و مانع ثبات اقتصادی عنوان کردند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان با 
بیان اینکه ســومین چالش اقتصادی موجود، 
موضوع رشــد معنــادار حجــم نقدینگی در 
اقتصاد کشورمان است ادامه دادند: با رشد پایه 
پولی، باید در انتظــار افزایش حجم نقدینگی 
در جامعه باشــیماز این رو ضرورت رسیدگی 
جدی و کارشناسی در خصوص دالیل افزایش 
حجم نقدینگی و کنترل آن، می تواند به ثبات 
و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشــور کمک 

کند.
امام جمعه تبریز با اشــاره بــه دالر 4200 
تومانی و زمینه ســازی برای حذف آن از دیگر 
چالش اقتصــادی برشــمرده و تاکید کردند:  
تداوم مســیر پر اشکال کنونی، نتیجه ای جز 
خروج دالر از کشــور و عــدم واردات به موقع 
کاالهای اساســی نخواهد داشــت و در نهایت 
کاالهــای اساســی و ضروری مردم بــا گرانی 

بیشتر مواجه خواهد شد.
نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی 
توجــه جــدی و همه جانبه به بــورس را هم 
از دیگــر موضوعات مهم اقتصادی دانســته و 
گفتنــد:  دولت باید با سیاســت گذاری و کار 
کارشناسی اعتماد از دست رفته مردم به بورس 
را بازگرداند و سرمایه های کوچک و سرگردان را 

به سمت تولید سوق دهد.
رئیس شــورای حوزه های علمیه استان در 
ادامه گفتند:  پیــش بینی پذیر بودن نرخ ارز 
مسئله ای است که بی توجهی به آن، اقتصاد 
کشور را با بحران جدی روبرو ساخته است. به 
گفته فعاالن اقتصادی، کاهش اندک و با ثبات 
نرخ ارز بسیار مهم تر است از ریزش یکباره دالر 
و افزایش دوباره آن است که انتظار می رود تیم 
اقتصادی دولت به آن توجه ویژه داشته باشند.

ایشــان بهبود فضــای کســب و کار را از 
چالش بسیار برشــمرد و تصریح کردند: یکی 
از دغدغــه هــای فعاالن تولیــدی و کارآفرین 
جامعه در این ســال ها بهبود فضای کسب و 
کار بوده اســت دولت باید توجه داشته باشد 
که هرگونه حمایت در جهت تســهیل امور و 
فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی 

کمک خواهد کرد.

حل مشکالت اقتصادی مردم 
نیازمند برنامه ریزی همه جانبه است

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــا  ــرقی ب ــتان های آذربایجانش ــن شهرس ــی از تاریخی تری ــد یک هوران
پیشــینه ای چندیــن هــزار ســاله بــا مردمانــی نجیب و دوســت داشــتنی 
در 170 کیلومتــری مرکــز اســتان )تبریــز( واقــع شــده کــه در ســال 1392 
بــه عنــوان بیســت و یکمیــن شهرســتان آذربایجان شــرقی، ســند جدایی 

خــود از شهرســتان اهــر را گرفتــه و تبدیــل بــه شهرســتان شــد .
هورانــد؛ شهرســتانی کــه بــه واســطه زیبایــی گل هایــش و به پهنــاوری 
ــن  ــت. ای ــدان اس ــگران و عالقمن ــان زد گردش ــش زب ــای زیبای جنگل ه
شهرســتان از شــمال و غــرب بــا کلیبــر، از شــرق بــا اردبیــل و از جنــوب با 
شهرســتان اهــر همســایه بــوده و از دو بخش مرکــزی و چهــار دانگه و یک 

نقطــه شــهری بــه نــام هورانــد تشــکیل شــده اســت .
شهرســتان هورانــد در یکــی از بهتریــن نقــاط آب و هوایــی اســتان در 
ــا و  ــش جنگل ه ــول پوش ــیده و ح ــک کش ــربه فل ــای س ــن کوه ه دام
مراتــع بــزرگ منطقــه ارســباران کــه حــدود 164 هــزار هکتــار می باشــد، 
واقــع شــده و ســهم ایــن شهرســتان از کل مســاحت جنگلــی ارســباران  
11 هــزار هکتــار بــوده و  بیــش از 70 هــزار هکتــار نیــز مراتــع می باشــد، 
ایــن جنگل هــا زیســتگاه انــواع مختلــف جانــور و پرنــدگان از قبیل ســیاه 
گــوش، گــرگ، خــرس قهــوه ای،  انــواع کبــک ، عقاب، شــاهین و ... اســت .

درمــورد ریشــه واژه هورانــد عقایــد مختلفــی وجــود دارد گروهــی آن را 
فارســی و گروهــی نیــز واژه ای ترکی میدانند. بســیاری از محققــان نامهای 
ــره - هــووای - هورانــد -  ــر را از یــک ریشــه میداننــد : اهــر - هــوری ب زی

هریــس - هومــای - هورمــان - و ...
برخــی نــام هورانــد را برگرفتــه از نــام قــوم هــوری میداننــد، هوری هــا 
یــا خوری هــا مــردم باســتانی آســیای صغیــر و شــرق و غــرب میانــرودان 
ــوب  ــای جن ــاً 2500 ق.م.( از کوه ه ــه )تقریب ــد، ک ــوریه بودن ــمالی و س ش
دریــای خــزر بــه ســرزمین بیــن هیتیــان و آشــور، شــرق دجلــه و منطقه 
کوهســار زاگــرس و از آنجــا آنهــا در مناطق بین النهرین شــمالی و ســوریه 
و حتــی ســاحل مدیترانــه پخش شــدند. برخی نیــز معتقدنــد واژه هوراند، 
از واژه فارســی اهوراونــد ســاخته شــده کــه در طــول ســالیان دراز بــه هوراند 
ــدای  ــد، خ ــی واژه اهوراون ــه معن ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــل شده اس تبدی
ــه  ــر ایــن شــهر، ب ــی کم نظی زیبایی هــا اســت کــه شــاید به دلیــل زیبای

ایــن نــام خوانــده شــده  اســت.

منطقه گردشگری هوراند

حضـرت آیـت اهلل العظمـی 
سـید محمدهـادی حسـینی 
میالنـی فرزنـد آیـت اهلل سـید 
جعفـر میالنـی از اعاظـم علما 
واکابـر فقهـا و مراجـع تقلیـد 
چهاردهـم  قـرن  در  شـیعه 
هجـری قمـری اسـت. وی در 
هشـتم محـرم الحـرام 1313ق. 
برابـر با  دهم تیرمـاه 1274 ش. 
به هنگام حضـور پدر بزرگوارش 
در نجف اشـرف دیـده به جهان 
گشـود. مـادرش فرزنـد  مرجع عالیقـدر آیت اهلل العظمی شـیخ محمد 

حسـن مامقانـی بانویـی بـا علـم و فضیلـت بود.
وی مقدمـات و سـطوح عالـی را از محضـر عالمانـی چـون آقـا میرزا 
ابراهیم همدانی، آخوند مالمحسـن تبریزی ، آقا شـیخ ابراهیم سالیانی 
و... آموخت سـپس در حلقه شـاگران حضرات آیات عظام شیخ الشریعه 
اصفهانـی ، میـرزا محمدحسـین نائینـی و...در آمـد و بـه مقام شـامخ 
اجتهاد در علوم اسـالمی نایل گشـت و از مدرسـان پرآوازه نجف اشـرف 
شـد.در پـی درخواسـت علمـا و طالب حـوزه علمیـه خراسـان در جوار 
مرقـد مطهـر  ثامن الحجج حضـرت علی بن موسـی الرضـا )ع( اقامت 
گزیـد و بسـاط تدریـس وتحقیق و تعلیم و تربیت گسـترد و در شـمار 

مراجع عالیقـدر جهان تشـیع درآمد.
سرانجام آن عالم ربانی و مرجع عالیقدر  بیست و نهم رجب المرجب 
سـال 1395ق.  هفدهـم مرداد 1354 ش. دار فانـی را وداع گفت  و به دیار 
باقی شـتافت . پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در جوار مرقد نورانی 

امام علی بن موسـی الرضا علیه السـالم به خاک سـپرده شد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  العظمی

سید محمد هادی حسینی میالنی

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

بدر:  »ستاره  کتاب 
هاي  حماسه  از  پرتوي 
رشید  سردار  درخشان 
علي  شهید  اسالم 
توانای  قلم  به  تجالئي« 
شاعر و نویسنده  گرانقدر، 
جالل محمدی و توسط 
و  شهداء  کنگره  »ستاد 
سرداران شهید آذربایجان 
 1374 سال  در  شرقي« 
 175 در  و  گرفته  فیپا 

صفحه روانه بازار نشر شد. این اثر در سال 1384 با3000 شمارگان و 
در قطع رقعي براي دومین بار تجدید چاپ گردید. 

ستارگان بدر، ستارگانی هستند که مدت زمانی کوتاه، از آسمان 
کنده شده و پای در زمین نهاده بودند تا روشنی بخش خاکیان 
شوند و چراغ راهی، برای سفر به آسمان. تالش شان بر این بود 
تا معبری باز کنند هموار، برای هم  قطارها و هم  فکران  شان تا 
با خیالی راحت و آسوده یکی بعد از دیگری خوان  های تعالی را 
طی کنند و به ذات وجودی خود دست یابند و در نهایت به آن 

ذات ابدی برسند.
شهیدان دفاع مقدس همچون ستارگان بدر مي مانند که این 
چنین حماسه سرایي نمودند. یکي از این ستارگان بی شمار بدر، 
شهید علي تجالئي از رزمندگان جنگ تحمیلی بود. ایشان مردی 

بود که هرگز دوست نداشت زمینی باقی بماند. 
شهید تجالئي، در سال 1338 در تبریز به دنیا آمد. نوجوانی اش 
با نهضت امامش گره خورد و در بیست سالگی به سبزپوشان سپاه 
پیوست. در کوه های کردستان برای دفاع از ایران اسالمی حضور 
داشت و در افغانستان درخشید. مهم ترین کار ایشان در افغانستان، 
تاسیس »مرکز آموزش فرماندهی« برای مجاهدین افغانی بود. این 
مرکز، اولین مرکز آموزش فرماندهی مجاهدین بود که توسط وی 
در خاک افغانستان دایر شد. در این مرکز، حدود سیصد نفر از 
مجاهدین افغانی که اغلب سطح علمی شان نیز باال بود، زیر نظر 

تجالئی آموزش می دیدند.
شهید تجالئي بعد از بازگشت از افغانستان راهی سوسنگرد 
شد تا هر چه زودتر بهشت را برای خود بخرد. وی هنگامی که 
بر  پاسداران می گذشتند،  پیکر بي جان  بر  تانک های متجاوز 

یارانش نهیب می زد: »بیایید امشب بهشت را بخریم« !
بیت المقدس،  فتح المبین،  حماسه های  سردار  سرانجام،   
رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر 2، خیبر و ... 25 اسفندماه 1362 
در شرق دجله و حین عملیات بدر معبری جاودان برای خود باز 

کرد تا دوباره به آسمان بازگردد و ستاره ای شود گمنام.
 ستاره ی بدر عنوان کتابی است که حماسه های ماندگار علی 
تجالئی در قالب سرگذشت نامه وصف مي نماید. نویسنده  این اثر 
سعی کرده است با روایتی ادبی، زوایای آشکار و پنهان زندگی سردار 
شهید علی تجالئی را به تصویر بکشد. در این مجموعه رویدادهای 
جنگ و فعالیت های این رزمنده در طول عملیات جنگی با زبانی 
ساده و با نثری داستانی، بیان شده است. کتاب مصّور است و 
نگارنده در آن رویدادهای زندگی این شهید را براساس خاطرات 
مستند از وی، خانواده، هم رزمان و یارانش بیان نموده است. این 
مجموعه با هدف حفظ ارزش های دفاع مقدس و زنده  داشت یاد و 

خاطره شهداء تدوین شده است«. 
 در اشاره به بخشی از تالش شهید تجالئی و یارانش برای 

آزادسازی سوسنگرد، در این اثر چنین آمده است:
 »ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه بود و بیست و ششمین 
روز از آبان 1359. دیگر رمقی در بدن نداشتیم. مهمات بطور 
قطعی تمام شده بود. آن چنان خسته بودیم که نمی توانستیم 
سرپا بایستیم. شهر هم زیر آتش بود. این سومین یا چهارمین 
باری بود که آتش می ریختند و معلوم بود که پس از ریختن 
آتش، دوباره وارد شهر خواهند شد. چنان چه این بار می آمدند، 
دیگر نمی توانستیم مقاومت کنیم، زیرا مهمات و نیرویی برای 
مقابله نداشتیم. سوسنگرد مانده بود و سی نفر رزمنده  خسته 
و جراحت دیده ... در این حین، خبر دادند که نیروهای کمکی، 
نزدیکی شهر هستند.... این لحظه گفتنی نیست، از خوشحالی 
بود. شروع  را دود و آتش گرفته  همه دعا می کردند... آسمان 
به پاکسازی شهر نمودیم و نیروهای پراکنده  بعثی را کشته 
یا دستگیر کردیم... ساعت 12/30، حلقه  محاصره  سوسنگرد 
شکسته شد... دشمن با به جا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر 
و از دست دادن ده  ها تانک و خودرو عقب نشینی می کرد ... در 
این روز تجالئی از قسمت پا تیر خورده بود، اما حرف او این بود: 
»اگر در این لحظه، این تیر به جمجمه ام هم می خورد، ناراحت 
نبودم چون با خیال راحت شهید می شدم، زیرا دیگر سوسنگرد 

آزاد شد... «.
در پایان مولف جهت تکمیل محتوي اثر،  تصاویري از شهید 
علي تجالئي گردآوري نموده و در صفحات انتهائي اثر آورده است.
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