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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

مردم به وظیفه خود عمل کردند ،حاال نوبت مسئوالن است

خبرنـگار آدینه تبریز
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه مـردم
بـا حضـور باشـکوه و بـا نشـاط در راهپیمایـی
روز جهانـی قـدس و در مقابـل دشـمنان بـه
وظیفـه خـود عمـل کردنـد ،گفتنـد :هماکنـون
نوبـت مسـووالن اسـت کـه بـه وظیفـه خـود در
قبـال مـردم عمـل کننـد ،مشـکالت معیشـتی و
اقتصـادی مـردم را حـل کننـد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین
سـیدمحمدعلی آلهاشـم در خطب ههـای
نمازجمعـه تبریـز در مصلای امـام خمینـی(ره)
ایـن شـهر بـا تجلیـل از حضـور باشـکوه و
گسـترده مـردم ایران اسلامی بـه ویـژه آذربایجان
و تبریـز در راهپیمایـی روز جهانـی قـدس اظهـار
کردنـد :مـردم دیـن خـود را در مقابـل دشـمنان
بـا همـه مشـکالت انجـام دادنـد االن وظیفـه
دولـت خدمتگـزار اسـت کـه مشـکالت مـردم را
حـل کننـد.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز در بخـش دیگـری
از سـخنان خـود گفتنـد :تاکنـون برخوردهـای
مختلفـی بـرای رفـع تحریمهـا از سـوی ایـران
پیـش گرفتـه شـده اسـت و اولیـن رویکـردی

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 جمعه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا ،هفتــه نامــه
آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و
تــا اطــاع ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای
مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم
ق ـرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

کـه سـالها مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه اسـت
مذاکـرات حقوقـی و سیاسـی در قالبهـای
مختلـف بـوده کـه مهمتریـن آن مذاکـرات برجـام
بـوده کـه متاسـفانه هنـوز به سـرانجام مشـخصی
نرسـیده اسـت امـا تـا آنجایـی کـه امـکان بـرای
توافـق عزتمندانـه باشـد ایـن مذاکـرات ادامـه
خواهـد یافـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
افزودنـد :دومیـن رویکـرد توانمندسـازی درونـی
بـا عنـوان خنث یسـازی تحریمهـا بـوده اسـت
کـه مـورد آزمـون قـرار گرفتـه و کارآمـدی خـود
را بـه اثبـات رسـانده اسـت از جملـه مدیریـت
دفـاع مقـدس ،دسـتیابی بـه فناوریهـای بزرگ و
پیشـرفته هسـتهای ،نانـو و هـزاران رویکرد خرد و
کالن کـه تاکنـون جمهوری اسلامی ایران بـا اتکا
بـه آن سـرافرازانه تـداوم داشـته اسـت.
ایشـان تصریـح کردنـد :خنث یسـازی حداکثـری
و مقابلـه بـا تحریمهـا منـوط بـه اتخـاذ رویکـرد
فعاالنـه ،ابتـکاری و تحولـی بـا بهرهگیـری
حداکثـری از ظرفی تهـا و فرصتهـای موجـود
ماننـد تقویـت تولیـد ملـی ،بهبـود معیشـت،
اصالحـات کالن اقتصـادی و فعالسـازی حداکثری

ظرفی تهـای فعلـی بـا بهرهگیـری از ظرفی تهـای
منطقـهای و بی نالمللـی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن بـا اشـاره بـه
نامگـذاری روز خلیـج فـارس ،گفتنـد :دشـمن در
راهبـرد خـودش اسـتقالل ملـی ملـت ایـران را
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
ایسـتاده و مقابلـه کنیـم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تاکید
کردنـد :ملـت ایـران سـتیزهگر نیسـت امـا اهـل
حفـظ هویـت و اسـتقالل خـود بـوده و هرکسـی
کـه بخواهـد عـزت ملـت ایـران را پایمـال کنـد یا
ملـت ایـران را تحقیـر و دسـت سـلطهگری 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
آیـتاهلل مطهـری و بـا بازخوانـی اصل یتریـن
ویژگ یهـای شـهید مطهـری افزودنـد :شـهید
مطهـری پهلـوان مبـارزه بـا التقـاط ،روحانـی

ادامه در صفحه2

عیدفطر

روز بیداری و آگاهی انسان ها

خب رنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی در خطب ههـای نمـاز عیـد
فطـر تبریـز کـه درمصلای امام خمینـی(ره) این شـهر و خیابـان های
اطـراف برگـزار گردید ،با اشـاره بـه مذاک رات ویـن و جنگ روانـی آمریکا
بـرای تقابـل افـکار عمومـی مـردم ایـران اسلامی 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 االسلام والمسـلمین سـیدمحمدعلی آل هاشـم با
اشـاره بـه مذاکـرات وین و جنگ روانـی آمریکا ب رای تقابـل افکار عمومی
مـردم ایـران اسلامی اظهـار کردنـد :مذاک رات 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 جوی یهای 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
تروریسـتی درصـدد اسـت ایـران بـه پـای مذاکـره منطقـه ای و
موشـکی بکشـاند و از ایـن طریـق بـه زعـم باطـل خود برجـام های
دیگـر را رقـم بزند.
ایشـان در ادامـه سـخنان خـود اظهـار کردنـد :تلاش ب رای برجسـته
کـردن بیـش از اندازه مذاک رات و شـرطی کردن بازار ایـران بخصوص بازار
ارز و طلا بـه نشسـت های ویـن و ضریـب دادن کاذب به ایـن مذاک رات
از جمله شـگردهای تبلیغاتی دشـمن اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تصریـح کردنـد :ایـن امر
در حالـی اسـت کـه نظـام اسلامی و دولت انقالبـی همه تلاش خود را
معطـوف بـه مذاکـرات رفـع تحریمها نکـرده اسـت و خنثی سـازی رفع
تحریـم هـا را راهبـرد اصلـی خـود قـرار داده اسـت و قطعـا نماینـدگان
انقلاب ایـران اسلامی در مذاک رات کـه از فرزندان شـجاع و انقالبی مردم
ایـران هسـتند در مقابـل این زیاده خواهی شـیطانی خواهند ایسـتاد و
بـه چیـزی کمتـر از رفع کامـل تحریمهـا 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 انقلاب و نظـام اسـت و کارگر
ای رانـی جـزو بهتریـن کارگ ران 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 م یشـود و به منزلـه قدرتمندترین
ابـزار شـکلدهی آینـده محسـوب م یشـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی تصریـح کردنـد:
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 انسـانها 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 ب رای مسـلمانان اسـت
کـه پـس از یـک مـاه روزه و عبـادت بـرای گرفتـن پـاداش الهـی آماده
م یشـوند.
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مردم به وظیفه خود عمل کردند،
حاال نوبت مسئوالن است

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

متناسـب بـا زمـان ،مصـداق بـارز مجاهـد
ف یسـبی لاهلل ،نابغـه زمـان ،معلـم بـزرگ
دیـروز ،امـروز و فـردای کشـور و متفکـر دین
شـناس مومـن بـا اخلاص بـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
ادامـه دادنـد :آیـتاهلل شـهید مطهـری وظیفه
پاسـخ دادن بـه نیازهـای جامعـه زمـان خـود
براسـاس طـرح کلـی اندیشـههای اسلامی،
تقابـل بـا نسـخههای التقاطـی بـا اسلام یـا
افـکار وارداتـی غربـی و شـرح و بسـط تفکـر
صحیـح اسلامی را در جامعـه را بـر عهـده
داشـت و آنچـه باعـث م یشـود ایشـان در
عرصـه جهـاد تبییـن بـه خوبـی میـدانداری
کنـد عمدتـا اسلام شـناس ،زمانشـناس و
جریانشناسـی و دشمن.شناسـی شـهید
آیـتاهلل مطهـری بـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی
آذربایجـان شـرقی در ادامـه سـخنرانی
خـود در خطب ههـای نمـاز جمعـه تبریـز
بـا گرامیداشـت سـالروز شـهادت آیـت اهلل
مطهـری و روز معلـم اظهـار کردنـد :معلمانان
پرورشدهنـده مهمتریـن سـرمایه یـک ملـت
یعنـی نیـروی انسـانی هسـتند.
ایشـان بـا بیـان اینکـه مبـادا معلمـان
فرامـوش شـوند ،افزودنـد :دسـتاندرکاران
آمـوزش و پـرورش بایـد بـر مسـأله معیشـت
معلمانـان توجه جدی داشـته و خواسـتههای
قانونـی و معیشـتی آنهـا توجـه ویـژه داشـته
باشـند.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیـه
آذربایجـان شـرقی در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود تصریـح کردنـد :معلـم در
آمـوزش و پـرورش رکـن اصلـی در توسـعه
اجتماعـی و فرهنگـی اسـت و بـه منزلـه
قدرتمندتریـن ابـزار شـکلگیری و شـکلدهی
آینـده جامعـه محسـوب م یشـود.
امـام جمعـه تبریـز ،هـدف از ورود خـود به
مسـأله تسـریع در معرفـی مدیـرکل جدیـد
آمـوزش و پـرورش آذربایجانشـرقی را نجات
از بالتکلیفـی دسـتگاه تعلیـم و تربیـت
اسـتان اعلام کـرده و گفتنـد :قـرار بـود در
خطب ههـای نمـاز جمعـه تبریـز مطالبـی
را در ایـن ارتبـاط بیـان کنـم خوشـبختانه
اسـتاندار آذربایجانشـرقی در تماسـی اعلام
کردنـد که قرار شـده شـنبه دهم اردیبهشـت
مدیـرکل جدیـد آمـوزش و پـرورش معرفـی
شو د .
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تاکیـد
کردنـد :هـدف مـن از ورود بـه ایـن حـوزه
خـارج شـدن آمـوزش و پـرورش اسـتان
از بالتکلیفـی بـود چـون مدیـرکل فعلـی
آمـوزش و پـرورش وقتـی م یدیـد هـر روز
یـک شـایعه و مسـألهای و افـرادی بـرای
ایـن پسـت مطـرح م یشـوند دسـتش بـه
کار نم یرفـت ،خـدای نکـرده دلیلـی بـر بی
توجهـی بـه خدمـات مدیـرکل فعلـی آموزش
و پـرورش نیسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه هیـچ
وقـت نم یخواهـم در عـزل و نصبهـا
دخالـت داشـته باشـم ،بیـان داشـتند:
خوشـبختانه بعـد از سـخنانم در خطبـه
هفتـه گذشـته برخـی نماینـدگان تبریـز نیـز
در مصاحب ههـای خـود اعلام کردنـد فقـط
گزینـه پیشـنهاد م یدهیـم تصمی مگیـری
اصلـی در ایـن ارتبـاط بـا وزارت آمـوزش و
پـرورش اسـت.
ایشـان اضافـه کردنـد :هرکسـی کـه
م یخواهـد مدیـرکل آمـوزش و پـرورش
معرفـی شـود ،توصیـه م یکنـم از تمـام
نیروهـای انقلاب در مدیریـت خـود اسـتفاده
کنـد .

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

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

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)

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
استاندارآذربایجانشرقی

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)

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 اساتید دانشگاه هنر اسالمی و دانشگاه صنعتی سهند با 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

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
مسجددانشگاهتبریز

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

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

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

فلسطین هویت جهان اسالم است

خب رنگارآدینهتب ریز:
نماینــده م ــردم ته ـران در مجل ــس شــورای اســامی در پی ــش از خطب ــه
هــای نمازجمعــه تب ریــز گفت:اس ـرائیلی هــای امروز خــود را منتس ــب به کوه
صهی ــون م ــی کننــد؛ دروغ م ــی گوینــد ،آنهــا حت ــی یهــودی هــم نیس ــتند.
حجــت االســام س ــیدرضا تقــوی گفــت :ظلــم بزرگ ــی در فلس ــطین اتفاق
افتــاده و بایــد نس ــبت بــه ظلم و کــودک کش ــی در این س ــرزمین ب ــی تفاوت
نباشیم.
وی در مــورد اهمیــت راهپیمایــی روز قــدس در س راســر جهــان گفــت:
امــام(ره) روز قــدس را اعــام ک ــرد تــا ایــن ظلــم بزرگ ف راموش نشــود و مس ــاله
فلس ــطین در وجـدان هــا زنــده بمانــد ،روز قــدس روز حکومــت هــا نیس ــت و
م ــردم بــه صحنــه م ــی آینــد و صــف بنــدی حــق مقابــل باطــل اســت.
نماینــده م ــردم ته ـران در مجل ــس شــورای اســامی اذعــان ک ــرد :روز قدس
روز همبس ــتگی مس ــلمانان و انس ــان های آزاده بر محور قدس ش ـریف اســت،
قــدس ظرفی ــت جهان ــی دارد و تمــام فرهنــگ هــا و ادیــان را گرد خــود جمع
مــی کند.
تقــوی در ادامــه بی ــان ک ــرد :اس ـرائیلی هــای ام ــروز خــود را منتس ــب بــه
کــوه صهی ــون م ــی کننــد کــه حض ــرت داود(ع) در آن دفــن اســت؛ دروغ م ــی
گوینــد ،آنهــا ح ـرام زاده هس ــتند و حت ــی یهــودی هــم نیس ــتند
وی بــا بی ــان اینکــه ام ــروز جوانــان غــزه مجهــز بــه موشــک ش ـدند و بــا
قــدرت بازدارنگ ــی خــود م ــی تواننــد بــه قلــب اس ـرائیل هجمــه کننــد اظهار
داشــت :بخشــی از تاریــخ و هویــت اســام بــه فلســطین گــره خــورده و
مس ــتکب ران دســت بــه دســت هــم دادنــد و عــده ای آواره را از س راس ــر جهــان
جمــع ک ــرده و بــه ایــن س ــرزمین مس ــلط کردنــد.
نماینــده م ــردم ته ـران در مجل ــس افــزود :رژیــم صهی ونیس ــتی خــوب می
دانــد کــه زمــان بــزن و در رو نیس ــت و از اربی ــل تــا س ــرزمین هــای اشــغالی
آنهــا را در نظ ــر داریــم و ایــن قــدرت مقاومــت اســت.
وی خاط ــر نشــان ک ــرد :قــدرت مقاومــت بــه برکــت انقالب اســامی اســت،
ایــن قــدرت باعــث شــده تــا نماینــدگان کشــورهای مس ــتکبر را یــک ط ــرف
می ــز مذاک ــره نشــانده و نماینــدگان ملــت ای ـران را ط ــرف دیگ ــر .
تقــوی گفــت :روزی را خواهیــم دیــد کــه اســرائیل نابــود شــده و
صهیونیســت هــا از فلســطین بیــرون کشــانده مــی شــوند.
وی بــا اعــام اینکــه مشــکالت و گ ران ــی هــا وجــود دارد امــا در ســطح بی ــن
الملــل دســتاوردهای انقــاب باالت ــر از ایــن ح ــرف هــا اســت اذعــان ک ــرد :بــا
همدل ــی م ــردم و مس ــئولین و قوای ســه گانه ،مشــکالت کشــور حــل خواهد
شد .
نماینــده م ــردم ته ـران در مجل ــس گفــت :تح ریــم هــای دشــمنان هــم
نتوانس ــت کاری ب ـرای آنهــا کنــد چــون مــا خودمــان را شــناخته ایــم.
وی اظهــار داشــت :پشــت س ــر رهب ــری وحــدت خــود را حفــظ و مشــکالت
درون را حــل م ــی کنی ــم همانطــور کــه مشــکالت بی ــرون را ب ـرای کشــورهای
منطقــه حــل کردیــم ،مــا دشــمن را در داخــل خــود زمی ــن گی ــر کردیــم.
تقــوی افــزود :دشــمنان بــا ناتــوی فرهنگ ــی در فضــای مجــازی بــا تهمت،
دروغ پ راکن ــی و متهــم ک ــردن نظــام م ــی خواهنــد ذهــن هــای جوانــان امروز
را بــه خــود مشــغول کنند.
وی گفــت :س ــید ش ـریف آیت اهلل رئیس ــی آب ــروی خود را بــه می ـدان آورده و
شــانه زی ــر بــار کار داده تــا مشــکالت را حــل کنــد و همــه باید کمــک کنیم.
نماینــده م ــردم ته ـران در مجل ــس در پایــان خاطر نشــان کرد :بایــد م راقب
فضــای مجــازی و پی ــاده نظــام هــای آنهــا در ایــن فضــا باش ــیم تــا ذهــن هــا
را مشــغول نکند.
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عید فطر« ،روز جایزه»
برای روزه داران است

مبانی فقهی و حقوقی دیه زن
حجت االسالم محمدرضا نیاکار

خب رنگار آدینه تبریز:
حجــت االســام و المس ــلمین محمدجــواد حــاج عل ــی اکب ــری
گفــت :روز عی ــد ســعید فط ــر در فرهنــگ اســامی و قرآن ــی مــا
جایــگاه ویــژه و خاص ــی دارد و از ایــن روز بهعنــوان «روز جایزه» ب رای
روزه داران یاد شده است.
حجــت االســام و المس ــلمین محمدجــواد حــاج عل ــی اکب ــری
رئی ــس شــورای سیاسـتگذاری ائمــه جمعـ ه کشــور در ســخن رانی
پی ــش از نمــاز عی ــد ســعید فط ــر تبریــز بــا بی ــان اینکــه «تکبی ــر»
و «حمــد» دو کلیــدواژه مخصــوص در روز عیــد ســعید فطــر
ی کــه توفی ــق حضــور
هس ــتند ،اظهــار ک ــرد :خوشــا بهحــال کس ــان 
در مــاه ضیافــت الهــی را پیــدا کــرده و امــروز در ایــن همایــش
عظی ــم و نوران ــی عی ــد فط ــر حاض ــر شــدهاند.
حجــت االســام و المس ــلمین حــاج عل ــی اکب ــری خاط رنشــان
ک ــرد :مؤمنی ــن در ایــن مــاه و در پرتــو فرمــان خداونــد روزه داری
ک ــرده و اعمال ــی چــون احی ــاء ش ـبهای قــدر ،م راقب ــت از اعمــال
خــود ،می زبانــی از بنــدگان خــدا ،حمایــت از مــردم مظلــوم و
طی ــب و
ب یدفــاع فلس ــطین در روز قــدس را انجــام داده و ام ــروز ّ
طاه ــر در نمــاز عی ــد فط ــر حاض ــر شــدهاند و لــذا ایــن عی ــد در
فرهنــگ اســامی روز جایــزه ب ـرای مؤمنی ــن معرف ــی شــده اســت.
وی بــا بی ــان اینکــه عفــو و بخشــش از ســوی خداونــد اولی ــن
جایــزه بــرای مؤمنیــن در ایــن روز اســت ،گفــت :مؤمنیــن بــا
امی ــد و البتــه نگ ران ــی و بــا حال ــی عجی ــب در ایــن نمــاز ش ــرکت
م یکننــد و علــت نگ ران یشــان ایــن اســت کــه آیــا در صــف
مؤمنیــن واقعــی خداونــد قــرار م یگی رنــد یــا خیــر.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه همچنیــن
خاطرنشــان کــرد :مؤمنیــن واقعــی امــروز ایــن احســاس
را دارنــد کــه نتوانســتهاند آنطــور کــه بایــد حــق ایــن مــاه
عزیــز را بهجــا آورنــد امــا بایــد بــر کســانی کــه امــروز را در
غفلــت بــه ســر ببرنــد تعجــب کــرد ،چــرا کــه امــروز همــه
چیــز ف راهــم اســت و نبایــد از رحمــت الهــی در ایــن روز
مأیــوس شــویم ،همچنــان کــه نبایــد مدعــی باشــیم کــه مــا
کاملتریــن اعمــال را انجــام دادهایــم.

آداب نمازجمعه

 - 11مســتحب اســت کــه امــام خطیــب  ،تمیزتریــن
لب ــاس هــاى خــود را بپوشــد و خــود را خــوش بــو کنــد ،بــه
طــورى کــه بــا وقــار و ســکینه باشــد.
 - 12مس ــتحب اســت کــه امــام قب ــل از خطابــه  ،هنگام ــى
کــه مــؤ ذن اذان م ــى گویــد او ب ــر منب ــر نشس ــته باشــد ،تــا اذان
بــه پایــان برســد.
 - 13مس ــتحب اســت کــه امــام جمعــه هنــگام صعــود بــه
منب ــر خطابــه  ،روب ــروى م ــردم بایس ــتد و ســام کنــد ،م ــردم نیز
بــا چه ــره هــاى خــود از او اســتقبال کننــد.
 - 14مســتحب اســت کــه امــام خطیــب  ،بــه چیــزى از
قبیــل کمــان و شمشــیر (اســلحه ) و عصــا تکیــه کنــد.
 - 15مس ــتحب اســت کــه م ــردم نی ــز خــود را روب ــروى امــام
خطی ــب ق ـرار دهنــد.
 - 16مس ــتحب اســت کــه امــام خطی ــب در هنــگام موعظــه
و ســفارش بــه تقــوا ،صــداى خــود را چنــان بلنــد نمایــد کــه
همــه حاضریــن مواعــظ او را بشــنوند .در مجامــع بــزرگ نیــز
توســط بلندگوهــا بــه خطب ــه بپ ــردازد تــا تشــویق و تحذی ــر و
مس ــائل مهمــه را بــه گــوش همــگان برســاند.
 - 17مس ــتحب اســت کــه امــام در حــال خطب ــه  ،ســخنى
غی ــر م ربــوط بــه خطب ــه هــا نگویــد.
 - 18مس ــتحب اســت کــه امــام و مس ــتمعین در حــال
خطبــه  ،واجــد طهــارت کامــل (کــه بــراى نمــاز معتبــر
اســت ) باشــند.

مبحث اول :تعریف دیه و تفاوت میزان دیه بین زن و مرد
گفتار اول  :دیه
بند اول :معنای لغوی و اصطالحی «دیه»
واژه «دیات» جمع «دیه» است و فقهای اسالمی و نیز فرهنگ نویسان
ب رای آن چند معنا ذکر کرده اند:
 -1جوهــری 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 بگی رند ،که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب
مفاعله است1.
 -2معین می نویسد« :پولی که قاتل یا اقوام او ب رای جب ران قتلی که
واقع شده پردازند و خون بها نیز گفته می شود2».
 -3در 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 ،زی را 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 .زی را 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 ب رند و
در مورد دوم «یعنی اعضاء» اصطالح ارش و حکومت استعمال می کنند
و این از قبیل تسمیه به مصدر است3».
 -4در تکمله المنهاج آمده است « :دیه مالی است که در صورت وقوع
جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ای راد جرح باید ادا شود4» .
 -5از 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 شود5» .
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 «ب رای 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 اع راب وقتی کسی مرتکب قتل می شد،
اهل و عشیره او شت رانی ف راهم می کردند و آنها را به س رای 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 است6.
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؛
زی را 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) است8.
مبحث سوم :پرداخت ديه كامل به زنان و اقليتهاي مذهبي در
قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395
يكي از موارد مهم در دستيابي به توسعه حمايتهاي بيمهاي م ربوط
به ديه زنان و ديه اقليتهاي ديني است .ديه اقليتهاي ديني كشور با حكم
خاص مقام معظم رهبري در ســال  1382با ديه مسلمانان ب رابر شد .در
قانون بیمه اجباری شــخص ثالث مصوب  1395پي شبيني شده است
بدون توجه به جنســيت و مذهب ديه بايد به طور كامل پرداخت شود.
حكم فقهي پرداخت ديه زنان تغيير نكرده است .در اين مورد مسئوليت
راننده وســيله نقليه نيز تغيير نكرده و همان پرداخت نصف ديه است؛
امــا به موجب ق رارداد خاصي كه بيمهگذار با شــركت بيمه منعقد مي
كند ،بيمهگر متعهد م يشود در صورت وقوع حادثه بيمه زنان را  2ب رابر
پرداخت كند.
گفتار اول  :جب ران مابــه التفاوت دیه م ربوط به زنان در کلیه
جنایات علیه آنان اعم از نفس یا اعضاء از محل صندوق تأمین
خسارتهای بدنی
وحدت رویه بشــماره  777مورخه  1398/2/31هیئت عمومی دیوان
عالی کشــور اعالم داشته است با عنایت به مفاد ماده  289قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو
یا منفعــت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده  551این 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 م ربوطه 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  471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در موارد مشابه ب رای
شــعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر م راجع 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 گ رایش 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 شد10.
گفتار اول :نظریات مختلف فقها در مورد دیه اعضاء
فقهای شــیعه عموما در مورد دیه اعضا همانند حکم مقرر در قانون
مجازات اســامی 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 ب رابر دیه زن می شود 11.در بین
فقهای شیعه ما س راغ نداریم کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد به طور
کلی یا نصف بودن دیه زن نســبت به مرد در همه م راحل 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 شت ر؛ 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 ام راه ففی ثلث اصابع ثالثماه و فی اربع مائتان» 12و 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 م راحل معادل نصف دیه م ربوط به مرد را باید
بپردازد و می گویند حکم م ربوط به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد
اعضای بدن تا می زان ثلث دیه خالف قاعده است و باید منحص را در موردی
که دلیل خاصی ب رای آن وجود دارد اج را 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 شود13.
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 - 11سید ابوالقاسم موسوی خوئی  ،تکمیله المنهاج ،ص .317
 - 12متن ارشاد در مجمع الفائده و البرهان ،همان ،ص .467
 - 13احمد مقدس اردبیلی ،همان ،ص .471

خطبه های نمازجمعه
شهرستان های آذربایجان شرقی
برخی از کشورهای مسلمان به آرمانهای فلسطینیان خیانت
میکنند
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و امـام جمعه م راغـه گفـت :برخی از
کشـورهای مسـلمان از صهیونیسـتها اسـتقبال می کنند و در یک میز
بـا آنـان گفتوگـو و بـه نام مسـلمانان بـه آرمـان مردم فلسـطین خیانت
میکنند .
حجت االسلام و المسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی در خطب ههای
نمـاز جمعـه اظهار داشـت :بـا وجـود اینکه برخی از کشـورهای مسـلمان
خواسـتههای اسـرائیل را تامین م یکننـد اما در مقابـل در بیش از یکصد
کشـور جهـان امـروز راهپیمایی برگزار م یشـود.
وی بیـان کـرد :راهپیمایـی روز جهانـی قـدس در کشـورهای اروپایـی،
آم ریـکا و حتـی بـا حضـور مسـیحیان و یهودیـان مخالـف رژیم اشـغالگر
صهیونیسـت برگـزار م یشـود.
وی ادامـه داد :مـردم مومـن و روزهدار م راغـه امـروز پـس از  ۲سـال بـه
علـت ویـروس کرونا به صـورت جمعی اعم از کـودکان ،جوانـان و زن و مرد
بـا حصور گسـترده حمایـت خود را مـردم مظلوم فلسـطین اعلام کردند.
ن اینکـه اقتدار ج ریـان مقاومت روز به روز بیشـتر م یشـود،
وی بـا بیـا 
اضافـه کرد :متاسـفانه جنایات رژیم صهیونیسـتی همچنان ادامـه دارد و با
وجـود ایـن مـردم مظلوم فلسـطین بـا دسـتهای خالـی در مقابـل آنان
ایسـتادگی می کنند.
امـام جمعـه م راغه خاط رنشـان کـرد :صهیونیسـتی ها چندین سـال
اسـت که قبله نخسـت مسـلمانان را اشـغال کردند و نه تنها مسـلمانان،
بلکـه مسـیحیان و یهودیان واقعـی را م یخواهنـد از میـان بردارند.
پورمحمدی تص ریح کرد :امیدواریم با اتحاد و انسـجام مردم فلسـطین
رژیـم جعلـی اسـرائیل نابـود شـود و مـردم مسـلمان بـرای ایـن منظـور
مقاومـت م یکنند و ایسـتادگی همچنـان ادامـه دارد.
کارفرمایان به دغدغههای روحی کارگ ران توجه کنند
امـام جمعه شبسـتر گفت :کارفرمایـان عالوه بر توجه بـه دغدغه مالی
کارگـران بـه دغدغههـای روحـی آنهـا نیـز توجـه کنند تـا رابطـه کارگر و
کارفرمـا تبدیـل به یـک رابطه صمیمی شـود.
حجـت االسلام یونس کیانی افزود :رسـیدگی بـه امور کارگـران ،ب رنامه
ریـزی بـرای رفع مشـکالت و هدایت نیروی کار م یتوانـد در تولید و اقتصاد
اثرگذار باشد.
امام جمعه شبسـتر ضمن تاکید بر داشـتن ایمان و باور در بین قشـر
کارگـر گفـت :ف راهـم کـردن زمینههـای رشـد و ترقـی کشـور و در نتیجه
ت ربیـت نیـروی کار هم راه با علـم و تج ربه م یتواند کشـور را به نقطه خود
کفایـی در زمینههـای مختلـف سـوق دهد .لـذا کارگـران باید به ایـن باور
داشـته باشـند که کار آنان گرچه ب رای دریافت دسـتمزد م یباشـد ولی کار
آنـان در اصـل کمک بـه اقتصاد داخلی جامعه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دیـن اسلام دیـن منطـق و عقالنیـت اسـت
تاکیـد کـرد :یکـی از اساسـیت رین بنیانهـای اجتماعـی و اقتصـادی یک
جامعـه ،کارگـران آن جامعـه هسـتند .چ راکـه کار یـک کارگـر بـه گردش
چرخهـای 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 اسلامی ،ب رای امـرار معاش
و اداره زندگـی خـود کارمی کنند ،و از دنیاپرسـتی و ثـروت اندوزی اجتناب
م یکننـد ،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 ای ران با لبیک
بـه رهبـری و بـا دهـن روزه در آخ ریـن جمعه ماه مبـارک رمضان و بـا وجود
مشـکالت اقتصادی و معیشـتی به خیابانها آمدند تا به دشـمنان بار دیگر
نشـان دهند با وجود مشـکالت هرگز از انقالب خود دسـت نخواهند کشـید.
حجـت االسلام 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 تب ریک روز معلم ،روز معلـم را روز آگاهی
و بی داری و تجلیل از انسـانهایی 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 ت ربیـت آینده سـازان مملکت تبدیل شـود ،افزود:
معلمـان مـا بایـد در طـراز اول انقالب باشـند تا بتواننـد سـرداران و عالمه
هـای بزرگ انقالب اسلامی ت ربیـت 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 گی رند؟
وی خطـاب بـه وزیر آموزش و پـرورش گفت :آیا وزارت آمـوزش و پرورش
زی رنظـر دولت انقالبی اداره می شـود و یـا زیر نظر نمایندگان مجلس؟
حجـت االسلام 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 اف راد 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.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
سید محمد هادی حسینی میالنی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
سـید محمدهـادی حسـینی
می النـی فرزنـد آیـت اهلل سـید
جعفـر می النـی از اعاظـم علما
واکابـر فقهـا و م راجـع تقلیـد
شـیعه در قـرن چهاردهـم
هجـری قمـری اسـت .وی در
هشـتم محـرم الحـرام 1313ق.
ب رابـر با دهم تیرمـاه  1274ش.
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
اب راهیم همدانی ،آخوند مالمحسـن تب ریزی  ،آقا شـیخ اب راهیم سالیانی
و ...آموخت سـپس در حلقه شـاگ ران حض رات آیات عظام شیخ الش ریعه
اصفهانـی  ،میـرزا محمدحسـین نائینـی و...در آمـد و بـه مقام شـامخ
اجتهاد در علوم اسلامی نایل گشـت و از مدرسـان پرآوازه نجف اشـرف
شـد.در پـی درخواسـت علمـا و طالب حـوزه علمیـه خ راسـان در جوار
مرقـد مطهـر ثامن الحجج حضـرت علی بن موسـی الرضـا (ع) اقامت
گزیـد و بسـاط تدریـس وتحقیق و تعلیم و ت ربیت گسـترد و در شـمار
م راجع عالیقـدر جهان تشـیع درآمد.
س رانجام آن عالم ربانی و مرجع عالیقدر بیست و نهم رجب المرجب
سـال 1395ق .هفدهـم مرداد  1354ش .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 السلام به خاک سـپرده شد.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

معاوضه طال با طالی دیگر
بـرای تبدیـل طلا بـه طلای 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 علاوه 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 قـراردا ِد حمـل بار منعقـد کرده
اسـت ،در صورتـی کـه عمـل مذکـور ،منافاتـی با قـرارداد
نداشـته باشـد ،کرایـۀ دریافتی اشـکال نـدارد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  16اردیبهشت ) 1401
َّ
ت َّ
الل «روح الل كمالونــد خ ــرم
رحلــت عالــم و فقي ــه بــزرگ ،آي ـ 
آبــادي» ( 1343ش)
شــهادت «مجي ــد ش ـريف واقف ــي» از اعضــاي مجاهديــن خلــق
توســط منافقــان ايــن گ ــروه (1354ش)
آغاز اولين نمايشگاه مطبوعات اي ران ( 1371ش)
در اصفهــان بــه علــت قحط ــی و کمیاب ــی نــان عــده ای از زنــان
دســت بــه تظاه ـرات زدنــد1290(.ش)
روزنامــه منثــور و منظــوم ق ــرن بيس ــتم بــه مديريــت و صاحــب
امتي ــازي مي ــرزاده عشــقي شــاعر حس ــاس و خــوش قريحــه وارد
جرگــه مطبوعــات شــد و اوليــن شــماره آن طبــع و منتشــر
گرديــد( 1300ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  3شوال ) 1443
تولد «سيد محمد دلداری» عالم بزرگ هندی( 1260ق)
تصــرف شــهر نيشــابور توســط «يعقــوب ليــث صفــاری» و
ســرنگوني سلســلهی طاه ريــان( 259ق)
درگذشــت «ابوبكــر محمــد بــن حســن دارقطنــی» عالــم و
اديــب( 351ق)
رحلــت عالــم مجاهــد و مب ــارزهي آيــت َّ
الل «س ــيد عب دالحس ــين
الري» ( 1342ق)
درگذشت عالم برجسته «ميرزا رضا كلباسي» ( 1383ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  6می ) 2022
تولــد «زيگمونــد فرويد» روانپزشــك و روانكاو برجس ــته ات ريش ــي
(1856م)
لــد» جغ رافــيدان آلمانــي و پــدر
مــرگ «فِ ِر ْدريــش هومب و ْ
جغ رافيــاي نويــن (1859م)

حل مشکالت اقتصادی مردم
نیازمند برنامه ریزی همه جانبه است

نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی
و امام جمعه تبریــز گفتند :تالش ب رای حل
مشکالت اقتصادی مردم ،نیازمند ب رنامه ریزی
بر مبنای تحلی لهای دقیق کارشناسی است.
آدینــه تبریز به گــزارش روابــط عمومی
دفتــر نماینده ولــی فقیــه در آذربایجایجان
شــرقی حضرت حجت االســام و المسلمین
سید محمدعلی آل هاشــم در دیدار مدی ران
و مســئوالن اقتصادی دولت در استان با بیان
اینکــه روند شــاخ صهای تــورم ،نقدینگی و
بیکاری نشان دهنده وخامت ش رایط اقتصادی
اســت گفتند :تــاش ب رای حل مشــکالت
اقتصادی مردم ،نیازمند ب رنامه ریزی بر مبنای
تحلی لهای دقیق کارشناسی است.
امــام جمعه تبریز یکــی از ابر چالشهای
اقتصاد ایــران در ســالهای اخیــر ،موضوع
کســری بودجه و از همه مهمتر ،نحوه تأمین
این کســری بودجه دانســته و اضافه کردند:
ب رنامهریزی جــدی ب رای جب ران این کســری
بودجه ،باید در اولویت کار دولت جدید باشد.
اما با توجه به اینکه در ســالهای اخیر ،گزینه
راحــت و آســان دولتها ،اســتق راض از بانک
مرکزی و منابع بانکی بوده است
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان
اســتق راض 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 اســتق راض 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 ،م یتواند به ثبات
و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشــور کمک
کند.
امام جمعه تبریز با اشــاره بــه دالر ۴۲۰۰
تومانی و زمینه ســازی ب رای 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 گ رانی
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 بح ران جدی روبرو ساخته است .به
گفته فعاالن اقتصادی ،کاهش اندک و با ثبات
نرخ ارز بسیار مهمتر است از ریزش یکباره دالر
و افزایش دوباره آن است که انتظار م یرود 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 ســالها 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.

معريف کتاب

شفيقه موسوي

ستاره بدر :پرتوي از حماسه هاي درخشان
سردار رشيد اسالم شهيد علي تجالئي

کتاب «ستاره بدر:
پ رتوي از حماسه هاي
درخشان سردار رشيد
اسالم شهيد علي
تجالئي» به قلم توانای
شاعر و نویسنده گ رانقدر،
جالل محمدی و توسط
«ستاد كنگره شهداء و
سرداران شهيد آذربايجان
شرقي» در سال 1374
فيپا گرفته و در 175
صفحه روانه بازار نشر شد .اين اثر در سال  1384با 3000شمارگان و
در قطع رقعي ب راي دومين بار تجديد چاپ گرديد.
ستارگان بدر ،ستارگانی هستند که مدتزمانی کوتاه ،از آسمان
کنده شده و پای در زمین نهاده بودند تا روشن یبخش خاکیان
شوند و چ راغ راهی ،ب رای سفر به آسمان .تالششان بر این بود
تا معبری باز کنند هموار ،ب رای همقطارها و همفک رانشان تا
با خیالی راحت و آسوده یکی بعد از دیگری خوانهای تعالی را
طی کنند و به ذات وجودی خود دست یابند و در نهایت به آن
ذات ابدی برسند.
شهي دان دفاع مقدس همچون ستارگان بدر مي مانند كه اين
چنين حماسه س رايي نمودند .يكي از این ستارگان ب یشمار بدر،
شهيد علي تجالئي از رزمندگان جنگ تحمیلی بود .ايشان مردی
بود که هرگز دوست نداشت زمینی باقی بماند.
شهيد تجالئي ،در سال  1338در تب ریز بهدنیا آمد .نوجوان یاش
با نهضت امامش گره خورد و در بیست سالگی به سب زپوشان سپاه
پیوست .در کوههای کردستان ب رای دفاع از ای ران اسالمی حضور
داشت و در افغانستان درخشید .مهمت رین کار ايشان در افغانستان،
تاسیس «مرکز آموزش فرماندهی» ب رای 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 علم یشان نیز باال بود ،زیر نظر
تجالئی آموزش م یدیدند.
شهيد تجالئي بعد از بازگشت از افغانستان راهی سوسنگرد
شد تا هر چه زودتر بهشت را ب رای خود بخرد .وی هنگامی که
تانکهای متجاوز بر پيكر بي جان پاسداران م یگذشتند ،بر
یارانش نهیب م یزد« :بیایید امشب بهشت را بخ ریم» !
س رانجام ،سردار حماسههای فتحالمبین ،بی تالمقدس،
رمضان ،والفجر مقدماتی ،والفجر  ،2خیبر و  25 ...اسفندماه 1362
در شرق دجله و حین عملیات بدر معبری جاودان ب رای خود باز
کرد تا دوباره به آسمان بازگردد و ستارهای شود گمنام.
ستارهی بدر عنوان کتابی است كه حماسههای ماندگار علی
تجالئی در قالب سرگذشتنامه وصف مي نمايد .نویسنده این اثر
سعی کرده است با روایتی ادبی ،زوایای آشکار و پنهان زندگی سردار
شهید علی تجالئی را به تصویر بکشد .در اين مجموعه رویدادهای
جنگ و فعالی تهای این رزمنده در طول عملیات جنگی با زبانی
ساده و با نثری داستانی ،بیان شده است .کتاب مص ّور است و
نگارنده در آن رویدادهای زندگی این شهید را ب راساس خاط رات
مستند از وی ،خانواده ،هم رزمان و یارانش بیان نموده است .این
مجموعه با هدف حفظ ارزشهای دفاع مقدس و زنده داشت یاد و
خاطره شهداء تدوین شده است».
در اشاره به بخشی از تالش شهید تجالئی و یارانش ب رای
آزادسازی سوسنگرد ،در اين اثر چنين آمده است:
«ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه بود و بیست و ششمین
روز از آبان  .1359دیگر رمقی در بدن نداشتیم .مهمات بطور
قطعی تمام شده بود .آنچنان خسته بودیم که نم یتوانستیم
سرپا بایستیم .شهر هم زیر آتش بود .این سومین یا چهارمین
باری بود که آتش م یریختند و معلوم بود که پس از ریختن
آتش ،دوباره وارد شهر خواهند شد .چنانچه اینبار م یآمدند،
دیگر نم یتوانستیم مقاومت کنیم ،زی را مهمات و نیرویی ب رای
مقابله نداشتیم .سوسنگرد مانده بود و سی نفر رزمنده خسته
و ج راحت دیده  ...در این حین ،خبر دادند که نیروهای کمکی،
نزدیکی شهر هستند ....این لحظه گفتنی نیست ،از خوشحالی
همه دعا م یکردند ...آسمان را دود و آتش گرفته بود .شروع
به پاکسازی شهر نمودیم و نیروهای پ راکنده بعثی را کشته
یا دستگیر کردیم ...ساعت  ،12/30حلق ه محاصره سوسنگرد
شکسته شد ...دشمن با بهجا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر
و از دست دادن ده ها تانک و خودرو عقبنشینی م یکرد  ...در
این روز تجالئی از قسمت پا تیر خورده بود ،اما حرف او این بود:
«اگر در این لحظه ،این تیر به جمجمهام هم م یخورد ،ناراحت
نبودم چون با خیال راحت شهید م یشدم ،زی را دیگر سوسنگرد
آزاد شد.» ...
در پايان مولف جهت تكميل محتوي اث ر ،تصاويري از شهيد
علي تجالئي گردآوري نموده و در صفحات انتهائي اثر آورده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

مقام معلم و جایگاه تعلیم و ت ربیت
در کالم امام (س)
اگر معلمی «عشــق» اســت و «عاشــقی» و اگر گره کار
عظیم تعلیم و ت ربیت 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 هن رنامه 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 سخن رانیهای امام راحل(س) پی رامون موضوع
بسیار حساس تعلیم و ت ربیت ب رای دانش آموزان ،معلمان و
فرهنگیان و هر کسی که در این وادی مسئولیتی ب رای 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
نزدیکت رند آنها به مقام آدمیت نزدیکت رند .آن وقت که مالئکه
اشــکال کردند که آدمی که مفسد در ارض هست چ را 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 ب رای 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؛ ب رای اینکه آنها م ربوط 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.

جاذبه هاي گردشگري
منطقه گردشگری هوراند

هورانــد یکــی از تاریخ یت ریــن شهرســتانهای آذربایجانشــرقی بــا
پیش ــینهای چندیــن هـزار ســاله بــا مردمان ــی نجیب و دوســت داشــتنی
در  170کیلومت ــری مرکــز اســتان (تب ریــز) واقــع شــده کــه در ســال 1392
بــه عنـوان بیس ــت و یکمی ــن شهرســتان آذربایجانش ــرقی ،ســند جدایی
خــود از شهرســتان اه ــر را گرفتــه و تبدیــل بــه شهرســتان شــد .
هورانــد؛ شهرســتانی کــه بــه واســطه زیبای ــی گلهایــش و به پهنــاوری
جنگلهــای زیبایــش زبــان زد گردشــگ ران و عالقمنــدان اســت .ایــن
شهرســتان از شــمال و غ ــرب بــا کلیب ـر ،از ش ــرق بــا اردبی ــل و از جنــوب با
شهرســتان اه ــر همس ــایه بــوده و از دو بخش مرکــزی و چهــار دانگه و یک
نقطــه شــهری بــه نــام هورانــد تشــکیل شــده اســت .
شهرســتان هورانــد در یک ــی از بهت ریــن نقــاط آب و ه وای ــی اســتان در
دامــن کوههــای ســربه فلــک کشــیده و حــول پوشــش جنگلهــا و
م راتــع بــزرگ منطقــه ارس ــباران کــه حــدود  164هـزار هکتــار م یباشــد،
واقــع شــده و ســهم ایــن شهرســتان از کل مس ــاحت جنگل ــی ارس ــباران
 11هـزار هکتــار بــوده و بی ــش از  70هـزار هکتــار نی ــز م راتــع م یباشــد،
ایــن جنگلهــا زیس ــتگاه انـواع مختلــف جانــور و پ رنــدگان از قبیل س ــیاه
گــوش ،گ ــرگ ،خ ــرس قهــوهای ،انـواع کبــک  ،عقاب ،شــاهین و  ...اســت .
درمــورد ریشــه واژه هورانــد عقایــد مختلف ــی وجــود دارد گروه ــی آن را
فارس ــی و گروه ــی نی ــز واژهای ترکی می دانند .بس ــیاری از محققــان نامهای
زی ــر را از یــک ریشــه می داننــد  :اه ــر  -ه ــوری ب ــره  -ه ــووای  -هورانــد -
ه ری ــس  -هومــای  -هورمــان  -و ...
برخ ــی نــام هورانــد را برگرفتــه از نــام قــوم ه ــوری می داننــد ،هوریهــا
یــا خوریهــا م ــردم باســتانی آس ــیای صغی ــر و ش ــرق و غ ــرب میان ــرودان
شــمالی و ســوریه بودنــد ،کــه (تق ریبــاً  ۲۵۰۰ق.م ).از کوههــای جنــوب
دریــای خــزر بــه س ــرزمین بی ــن هیتی ــان و آشــور ،ش ــرق دجلــه و منطقه
کوهس ــار زاگ ــرس و از آنجــا آنهــا در مناطق بی نالنه رین شــمالی و ســوریه
و حت ــی ســاحل مدیت رانــه پخش شـدند .برخی نی ــز معتقدنــد واژه هوراند،
از واژه فارس ــی اهوراونــد ســاخته شــده کــه در طــول ســالیان دراز بــه هوراند
تبدیــل شدهاســت .گفتــه م یشــود کــه معنــی واژه اهوراونــد ،خــدای
زیبای یهــا اســت کــه شــاید ب هدلی ــل زیبای ــی کمنظی ــر ایــن شــه ر ،بــه
ایــن نــام خوانــده شــده اســت.
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