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خبرنـگار آدینه تبریز: 
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بـدون تردیـد تقابـل محـور 
مقاومـت و صهیونیسـت ها در همـه زمینـه هـا 
در  صهیونیسـتی  رژیـم  گفتنـد:  دارد،  جریـان 
عرصـه سـایبری شکسـت هـای سـریالی را تجربه 

کند. مـی 
المسـلمین و  حجـت  االسـام   حضـرت 

هـای  خطبـه  در  آل هاشـم  محمدعلـی  سـید   
شکسـت های  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  نمازجمعـه 
عرصـه  در  صهیونیسـتی  رژیـم  سـریالی 
تقابـل  تردیـد  بـدون  گفتنـد:  سـایبری 
همـه  در  صهیونیسـت ها  و  مقاومـت  محـور 
لفظـی  جنـگ  از  دارد؛  جریـان  هـا  زمینـه 
تاسیسـات در  اختـال  تـا  گرفتـه   مقامـات 

قابـل  وضـوح  بـه  تقابـل  ایـن  و  ای  هسـته   
سـایبری  حـوزه  در  بیشـتر  و  اسـت  مشـاهده 

می شـود. دیـده 
دایـره  رییـس  ادعـای  تبریـز  جمعـه  امـام 
بـر  مبنـی  صهیونیسـتی  رژیـم  سـایبری 
حملـه   ۵۰۰ و  هـزار  یـک  سـازی  خنثـی 
سـال  طـی  مقامـت  جبهـه  مختلـف  سـایبری 
گفتنـد:  و  داده  قـرار  اشـاره  مـورد  را  گذشـته 
مقابـل  در  کـه  سال هاسـت  مقاومـت  محـور 
توجهـی  قابـل  سـطح  بـه  صهیونیسـتی  رژیـم 
و  اسـت  یافتـه  دسـت  نظامـی  بازدارندگـی  از 
بازدارندگـی در عرصـه سـایبری نیـز مـی تواند 

ببـرد. بـاال  را  تل آویـو  هـای  هزینـه 

اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  نمـاز جمعـه  خطیـب 
یـک گـروه هکـری بـه نـام عصـای موسـی بارها 
صهیونیسـتی  رژیـم  امنیتـی  دسـتگاه های  بـه 
کـرده  کسـب  زیـادی  اطاعـات  و  کـرده  نفـوذ 
اسـت، افزودتـد: این گـروه با آسـیب رسـاندن به 
بخـش هـای مالـی و زیربنایـی این رژیـم موجب 

نگرانـی هایـی بـرای ایـن رژیـم شـده اسـت.
بـا  اسـتان  رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی   
اشـاره بـه سـخنان رهبر معظـم انقاب کـه رژیم 
صهیونیسـتی تـا ۲۵ سـال آینـده وجـود نخواهد 
داشـت، اظهـار داشـتند: هر سـال که مـی گذرد 
بـه  روز  و  پوشـالی صهیونیسـتی ضعیـف   رژیـم 

روز ضعیـف تـر خواهد شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در 
ادامـه بـا بیـان اینکـه قطـر برنامـه ریـزی هایـی 
انجـام داده تـا نقش خود را در منطقـه پیدا کند 
و آبروریـزی و تضعیـف شـدن جایـگاه خودش در 
دوران ترامـپ را برگردانـد، گفتنـد: بعـد از سـفر 
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپایـی بـه 
ایـران، توافـق شـد تـا مذاکـرات متوقف شـده در 
ویـن پـس از سـه مـاه وقفـه دوبـاره از سـرگرفته 
شـود و مـکان ایـن مذاکـرات از ویـن بـه دوحـه 

یافت. تغییـر 
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
گفتنـد: اینکـه بیـن قطـر و عربسـتان از دیربـاز 
نوعـی رقابـت وجـود دارد و در زمـان کنونـی که 
عربسـتان روابـط خوبـی بـا ایـران نـدارد بهترین 

واقعـه غدیـر حادثـه ای تاریخـی نیسـت کـه در کنـار دیگـر وقایـع بـدان 
نگریسـته شـود. غدیر تنها نام یک سـرزمین نیسـت. یک تفکر اسـت، نشـانه 
و رمـزی اسـت کـه از تـداوم خـط نبـّوت حکایت مـی کند. غدیـر نقطه تاقی 

کاروان رسـالت بـا طایـه داران امامت اسـت.
آری غدیر یک سـرزمین نیسـت، چشـمه ای اسـت که تا پایان هستی می 
جوشـد، کوثـری اسـت که فنا برنمـی دارد، افقی اسـت بی کرانه و خورشـیدی 

عالمتاب. است 
و غدیـر، روز حماسـه جاویـد، روز والیـت، روز امامت، روز وصایـت، روز اخوت، 
روز رشـادت و شـجاعت و شـهامت و حفاظت و رضایت و صراحت شناخته شد. 
روز نعمـت، روز شـکرگزاری، روز پیـام رسـانی، روز تبریک و تهنیت، روز سـرور و 
شـادی و هدیـه فرسـتادن، روز عهـد و پیمان و تجدید میثـاق، روز تکمیل دین 
و بیـان حـق، روز رانـدن شـیطان، روز معرفـی راه و رهبـر، روز آزمـون، روز یـأس 
دشـمن و امیـدواری دوسـت و خاصـه روز اسـام و قـرآن و عتـرت، روزی کـه 
پیـروان واقعـی مکتب حیات بخش اسـام آن را گرامی مـی دارند و به همدیگر 

تبریک مـی گویند.
... الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم دِیَنُکْم َو أَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتی َو رَِضیُت لَُکُم اإلِْسـَاَم  
دِیًنـا ...امـروز )روز غدیـر خـم( دین شـما را به حـد کمال رسـاندم و نعمتم را بر 
شـما تمـام کـردم و اسـام را بعنـوان دیـن برای شـما پسـندیدم. سـوره مائده 

آیه ۳.
سـال دهـم هجـرت بود و پیامبـر از آخرین سـفر حج خود باز می گشـت، 
گـروه انبوهـی که تعدادشـان را تا صد و بیسـت هزار رقم زده انـد او را بدرقه می 

کردنـد تـا ایـن که به پهنـه بی آبی بـه نام غدیر خم رسـیدند.
نیـم روز هیجدهـم ذی الحجـه بـود که ناگهان پیـک وحی بر رسـول خدا 
صلـی اهلل علیـه و آله نازل شـد و از جانب خـدا پیام آورده که: »ای رسـول آنچه 
از جانـب پـروردگارت بـر تو نازل شـده به گوش مردم برسـان و اگر چنین نکنی 
رسـالت او را ابـاغ نکـرده ای و خداونـد تو را از گزند مردمـان حفظ خواهد کرد« 
پیامبـر دسـتور توقـف دادنـد و همـگان در آن بیابـان بـی آب و در زیـر آفتاب 
سـوزان صحـرا فـرود آمدنـد و منبری از جهاز شـتران بـرای پیامبر سـاختند و 
رسـول خـدا بـر فـراز آن رفتـه و روی بـه مـردم کردنـد. ابتـدا خدای را سـپاس 
فرمـوده و از بدیهـای نفـس امـاره بـه او پناه جسـت و فرمـود: ای مـردم بزودی 
مـن از میـان شـما رخت بر می بنـدم، آنگاه مـی افزاید چه کسـی بر مومنین 
در ارزیابـی مصلحـت هـا و شـناخت و تصرف در امور سـزاوارتر اسـت همه یک 

سـخن می گویند خـدا و پیامبـر داناترند.
رسـول گرامـی مـی فرمایـد: آیـا مـن به شـما از خودتـان اولـی و سـزاوارتر 
نیسـتم و همـگان یـک صـدا جـواب مـی دهند کـه چرا چنیـن اسـت. آنگاه 
فرمـود: مـن دو چیـز گرانبهـا در میـان شـما مـی گـذارم یکی ثقـل اکبر که 
کتـاب خداسـت و دیگری ثقل اصغـر که اهل بیت منند. مردم، بر آنان پیشـی 
نگیرید و از آنان عقب نمانید. آنگاه دسـت علی )ع( را در دسـت گرفت و آن قدر 
بـاال بـرد که همگان او را در کنار رسـول خدا دیدند و شـناختند. سـپس فرمود: 
خداوند موالی من و من موالی مؤمنان هسـتم و بر آنها از خودشـان سـزاوارترم.

ای مـردم هـر کـس کـه مـن مـوال و رهبر اویـم این علـی هم مـوال و رهبر 
اوسـت و ایـن جمله را سـه بـار تکرار کرد و چنیـن ادامه داد: پروردگارا، دوسـتان 
علـی را دوسـت بـدار و دشـمنان او را خـوار. خدایا علـی را محور حق قـرار ده و 
سـپس فرمود: الزم اسـت حاضران این خبر را به غایبان برسـانند. هنوز اجتماع 
بـه حـال خـود باقی بود کـه دوباره آهنـگ روح بخش وحی گـوش جان محمد 
صلـی اهلل علیـه و آلـه را نواخـت کـه: »امـروز دینتـان را برایتان کامـل نمودم و 
نعمـت خـود را بـر شـما بـه پایـان رسـاندم و اسـام را به عنـوان دیـن برایتان 
پسـندیدم« و بدیـن سـان علـی )ع( از جانـب خداونـد برای جانشـینی پیامبر 

)ص( برگزیده شـد.
مرحـوم عامـه امینـی در کتـاب الغدیر خـود نـام راویان حدیث غدیـر را به 

ترتیب زمان زندگی ذکر کــرده اســت:
در میـان اصحـاب رسـول خـدا )ص ( ۱۱۰ نفـر، در میان تابعیـن ۸۴ نفر، در 
میـان علمـای قرن دوم هجـری ۵۶ نفـر، در میان علمای قرن سـوم هجری ۹۲ 
نفـر، در میـان علمـای قرن چهارم هجـری ۴۳ نفر، در میـان علمای قرن پنجم 
هجـری ۲۴ نفـر، در میان علمای قرن ششـم هجـری ۲۰ نفـر، در میان علمای 
قـرن هفتـم هجـری ۲۱ نفـر، در میـان علمای قرن هشـتم هجـری ۱۸ نفر، در 
میـان علمـای قـرن نهـم هجـری ۱۶ نفـر، در میان علمـای قرن دهـم هجری 
۱۴ نفـر، در میـان علمـای قـرن یازدهـم هجری ۱۲ نفـر، در میان علمـای قرن 
دوازدهـم هجـری ۱۳ نفـر، در میـان علمـای قرن سـیزدهم هجری ۱۲ نفـر، در 

میـان علمای قـرن چهاردهم هجـری ۱۹ نفر.
حدیـث غدیـر در کتب معتبر اهل سـنت از جمله در کتاب »مسـند« امام 
احمـد حنبـل، در »سـنن« ترمذی، »مسـند احمـد« و در »مسـتدرك« حافظ 

ابـن عبـداهلّل حاکم نیشـابوری به مضامین مختلف ذکر شـده اسـت.
هیجدهـم ذی الحجـه روز غدیر خم را مسـلمین خصوصاً شـیعیان عید 
شـمرده انـد. لغویـون عیـد را از مشـتقات مـاده »ع و د« به معنای بازگشـت 
مـی داننـد و در نـوروز بازگشـت حیـات را بـه پیکر سـرد گرامی مـی دارند، 
حیاتـی کـه در هجـوم خـزان بـه سـردی مـی گرایـد و در بیـداد سـرمای 
زمسـتان تـا مـرز نیسـتی پیـش مـی رود تـا آنجا کـه گویـی هرگـز نبوده 

است.
در مقـام تطبیـق ایـن نکتـه بـا موازین مکتبـی و مذهبی بایـد گفت عید 
آدمی بزرگداشـت بازگشـت حیات معنوی انسـان اسـت. در چنین بـاوری نوروز 
انسـان روزی اسـت کـه وی بـه خویشـتن بـاز گـردد و گمشـده اش را دریابـد. 
مثـًا در مـاه مبـارك رمضـان آدمـی بعد از سـی روز جهـاد و مجاهـده با نفس 
سـرکش تمـام ناخالصی های وجـودش را ذوب می کند تا عبودیت نـاب در آن 
تجلی کند و آنگاه عید فطر اسـت. پس عید اسـامی بازگشـت حیات اسـت 
و تعییـن آن بـر عهـده شـرع اقـدس. غدیـر بنا بـر این تفسـیر هر دو شـرط را 
دارد یعنی هم بازگشـت به خویشـتن اسـت و هم از طرف شـرع مشخص شده 
اسـت. غدیر بازگشـت حیات دوباره اسـام اسـت، عاوه اینکه عید غدیر تشریع 

هم شـده است.
منبع: 

حماسه غدیر- محمدرضا حکیمی - انتشارات دلیل ما - قم - سال ۱۳۹۰

خبرنگار آدینه تبریز:
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  و  االسـام  حجـت   حضـرت 
 آل هاشـم در خطبـه هـای نمازعیـد سـعید قربان با اشـاره به 
وضـع اقتصـادی کشـور گفتنـد: همـه از گرانی گایـه دارند اما 

ایـن گرانـی ها عوامـل داخلی و خارجـی دارد.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان گفتنـد: قربان یکی 
از اعیـاد بزرگ مسـلمانان اسـت و این روز تاریخـی از بزرگترین 
روزهـا نـزد خداسـت و  قربان نام یکی از اعیاد رسـمی سـالیانه 
مسـلمانان اسـت کـه در روز دهـم ذی الحجـه برگـزار می شـود 
و بـه آن عیـد اضحـی هـم می گوینـد و از بزرگتریـن روزهـای 
نـزد خداونـد اسـت کـه قربانی کـردن گوسـفند نیـز از بهترین 

اعمـال واجب در مناسـک حج اسـت.
امـام جمعـه تبریـز یـادآور شـدند: از امـام جـواد)ع( روایـت 
شـده اسـت کـه هیـچ عملـی در روز عیـد قربـان برتر نیسـت 
مگـر خونـی کـه بـرای قربانـی ریختـه می شـود و گامـی کـه 
برداشـته می شـود و دیـدار  بـه پـدر و مـادر  راه احسـان  در 
خویشـی کـه گسـیخته باشـد و بـه خودگذشـتگی و آغـاز بـه 
سـام بـر وی پیشـی گیرد و مـردی که از گوشـت قربانی خود 
بـه همسـایگان، مسـتمندان و یتیمـان اطعـام می کنـد و بـه 

ماقـات اسـیران مـی رود.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی با اشـاره به سـنت 
ذبـح قربانـی افزودند: فلسـفه ذبـح قربانی، ذبح هـوا و هوس و 

نفس حیوانی انسـان اسـت.
گرامیداشـت  بـا  ادامـه  در  تبریـز  جمعـه  امـام 
 عیـد غدیـر خـم و تبییـن عظمـت ایـن روز، گفتنـد: 
برنامـه هـای غدیـر بصـورت مردمـی و در مسـاجد و 

محـات برگـزار شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تاکیـد کردنـد: 
قربانـی کـردن برخـی درس هـای تربیتـی دیگری نیـز دارد که 
نمونـه آن، تسـلیم الهی بودن اسـت کـه ظاهر امر سـر بریدن 
بـوده امـا نهایـت سرسـپردگی، عشـق و عاقـه بنده بـه موالی 
خود اسـت و چه عشـقی باالتر از آنکه انسـان عزیزترین کسـان 

خـود را ذبـح کنـد و عاشـقانه در برابر خداوند تسـلیم شـود.
 رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا اشـاره بـه 
گرانـی هـای موجـود گفتنـد: همـه از گرانـی گایـه دارنـد اما 

ایـن گرانـی هـا عوامـل داخلـی و خارجـی دارد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی به تشـریح عوامل 
خارجـِی تاثیرگـذار بـر اقتصاد کشـور و گرانی پرداختـه و بیان 
آثـار و تبعـات  داشـتند: تحریـم ظالمانـه اسـتکبار جهانـی، 
بـر جـای مانـده از کرونـا، کمبـود کاالهـای اساسـی متاثـر از 
خسکسـالی، برنامه ریـزی و توطئه دشـمن برای اخـال در بازار 

ارز، کاال و طـا از جملـه عوامـل بـر اقتصاد اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان بـه عوامـل داخلی 
گرانـی هـا نیـز اشـاره کـرده و گفتنـد: سـاختار اقتصـاد ایـران 

معیـوب اسـت و بایـد اصاح شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ادامـه دادند: کم 
کاری و سیاسـت هـای غلـط اقتصادی در گذشـته وگرانی های 

عید سعید غدیر خم اصالح ساختار اقتصادی 
کشور

شکست های سریالی رژیم صهیونیستی
 در عرصه سایبری

ادامه در صفحه ۳

ادامه در صفحه ۲
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ادامه از صفحه اول

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

حضور و سخنرانی  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز در همايش علمی عالمه امينی در شهرستان سراب

حضور و سخنرانی  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز در آئين تجليل از يک قرن خدمت علمی و فرهنگی استاد دکتر 

احمد صبور اردوبادی

بازديد   نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز و 
استانداز آذربايجان شرقی از مجتمع نفلين سنيت

ديدار مسئولين نهادهای رهبری در دانشگاه های کشور با  نماينده ولی فقيه 
در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی در همايش و 
دوره توانمندسازی فرماندهان نواحی بسيج دانش آموزی شمالغرب کشور 

در سالن اجتماعات سپاه عاشورا

گردهمايی هيئت های حسينی تبريز در استقبال از اعياد غدير و 
مباهله با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و 

امام جمعه تبريز

همزمان با روز ماليات و آغاز هفته فرهنگ ماليات ديدار جمعی از مديران 
و کارکنان اداره کل امور مالياتی آذربايجان شرقی با  نماينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

مشارکت مردم در امور شهری، 
گره گشای مسیر خدمات رسانی است خطبه های نمازجمعه 

شهرستان های آذربایجان شرقی

اصالح ساختار
 اقتصادی کشور

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز
ــم و  ــا عل ــد ب ــهری جدی ــت ش ــت: مدیری ــز گف ــهردار تبری  ش
آگاهــی بــه چالش هــای دهــه اخیــر شــهر، قــدم در مدیریــت ایــن 
چالش هــا موضوعــات گذاشــته و برنامه هایــی بــرای رفــع آنهــا دارد.

دکتــر یعقــوب هوشــیار در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نماز 
جمعــه تبریــز بــا تبریک فــرا رســیدن دهــه امامــت و والیــت اظهار 
ــی  ــا اســت، روز خادمان ــر روز شــهرداری ها و دهیاری ه ــرد: ۱۴ تی ک
ــه  ــه ب ــد ک ــدم برمی دارن ــردم ق ــاه م ــتای رف ــت در راس ــه بی من ک

نوبــه خــود از زحمــات ایــن عزیــزان تشــکر و قدردانــی می کنــم.
ــوان  ــهرداری ها، عن ــده ش ــف تعریف ش ــه وظای ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: وظایفــی کــه قانــون بــرای شــهرداری هــا در نظــر گرفتــه در 
ــی، اقتصــادی و ... اســت و  ــی، ورزش ــی، اجتماع ــای فرهنگ حوزه ه
خادمــان مــردم در شــهرداری بیــش از ۳۰۰ نــوع خدمــات را در طول 
شــبانه روز ارایــه می کننــد و شــاید هیــچ دســتگاهی بــه این انــدازه، 

وظیفــه در قبــال شــهر و شــهروندان نــدارد.
شــهردار تبریــز گفــت: قانونگــذار، مدیریــت محلــی را از مدیریــت 
کان جــدا کــرده تــا مدیریــت محلــی بصــورت متمرکز انجام شــود 
و بــر همین اســاس شــوراهای شــهر و شــهرداری هــا را ایجــاد کرده 

است.  
می رویــم،  پیش تــر  هرچــه  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
ــم ســازی و  ــردم در امــور شــهری و همچنیــن تصمی مشــارکت م
تصمیم گیــری از بدنــه جامعــه را پررنگ تــر ببینیــم کــه ایــن امــر 

ــت. ــردم اس ــه م ــانی ب ــات رس ــیر خدم ــای مس ــره گش گ
هوشــیار اظهــار کــرد: بنــده دســت بوس عزیــزان خدمتگــذار در 
مجموعــه شــهرداری هســتم و اعــام می کنــم کــه اگــر اشــکاالتی 
ــه آن  ــوده، شــهروندان عزیــز ب در انجــام ماموریت هــای شــهرداری ب
ــن  ــا در شــهرداری ای ــان آنه ــا خادم ــد ت ــات پرداخــت کنن موضوع

اشــکاالت را برطــرف کننــد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه در مدیریــت جدیــد شــهری، حمایت 
مدیریــت اســتانی از جملــه امــام جمعــه محبــوب و معزز شــهرمان 
ــدت  ــی م ــم ط ــاش کرده ای ــا ت ــم و م ــرم را داری ــتاندار محت و اس
ــرای  ــای شــهری را احصــا و ب ــاه گذشــته، چالش ه حــدود ســه م

رفــع آنهــا اقــدام کنیــم.
شــهردار تبریــز یــادآور شــد: جــا دارد از عزیزانی که در گذشــته در 
شــورای اســامی شــهر و شــهرداری زحمــت کشــیده اند، قدردانــی 
کنــم. بــا ایــن حــال مــا در گذشــته بــا مشــکاتی مواجــه بوده ایــم 
کــه در دوره جدیــد مدیریــت شــهری ســعی در برطــرف کــردن آنها 

داریم.
هوشــیار در ارتبــاط بــا مشــکات و چالش هــای فعلــی مدیریــت 
ــع  ــک دهــه گذشــته، در بحــث توزی شــهری، گفــت: در حــدود ی
عادالنــه شــهری در حوزه هــای مختلــف بــا نابرابــری مواجــه بودیــم. 
ــی  ــای اجتماع ــه در حوزه ه ــهری، بلک ــای ش ــا در حوزه ه ــه تنه ن
و فرهنگــی هــم فاصلــه معنــی داری در بیــن قشــر پاییــن و بــاال 

وجــود داشــته اســت.

برخی مس سونگون را به حیات خلوت خود 
تبدیل کردند

امـام جمعـه ورزقـان گفت:شـرکت مـس در راسـتای پیشـرفت 
ورزقان اقداماتی نداشـته اسـت و متاسـفانه به حیـات خلوت برخی 

آقایان تبدیل شـده اسـت.
حجـت االسـام  مهـدی پورمحمـد بـا اشـاره بـه حواشـی 
معـدن طـای اندریان گفـت: مردم متدیـن اندریان ۲۷ شـهید 
تقدیـم میهـن اسـامی کردنـد، نبایـد ایـن مـردم بـه قاچـاق 

کرد. متهـم 
وی در ادامـه خطـاب به مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی گفت: 
چنـد نفـر کـه در دولـت هـای گذشـته در واگـذاری معدن دسـت 
داشـتند امـروز پشـت قضیه قاچاق سـنگ طا قـرار دارند، لـذا باید 
جلـو ایـن افـراد گرفته شـود تا تمـام مشـکات این معدن از ریشـه 

قطع گـردد.
وی در ادامـه بـه کمبـود آب شـرب در روسـتاها اشـاره کـرد و 
گفـت: طـی چند سـال گذشـته خشـک سـالی کـه اتفـاق افتاده 
در کمبـود آب شـرب تاثیـر گـذار بـوده، از مردم فهیـم منطقه می 
خواهیم نهایت صرفه جویی را داشـته باشند و در مقابل از مسئوالن 
شهرسـتان می خواهیم پروژه آبرسـانی به ۶۵ روسـتا و شـهر ورزقان 

تسـریع یابد.
برخـی از شـرکت هـای پیمانکاری با اتمام کار مجبور به تسـویه 
نیروهـای خـود می شـوند، به همین خاطـر روزانـه تعداد زیـادی از 
جوانـان جویـای کار برای اشـتغال بـه دفتر بنـده مراجعه می کنند 
کـه باعث شـرمندگی حقیر شـده اسـت، بـر همین اسـاس احداث 
صنایـع پایین دسـتی مـس در ورزقان امری ضروریسـت تا اشـتغال 

پایـدار به وجـود آید.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان با بیـان اینکه 
ورزقـان روی طـا و مـس واقـع شـده اسـت امـا مردمانـش در 
محرومیـت زندگـی مـی کنند گفت: متاسـفانه در طـول چهار 
سـال حضـور بنـده در ورزقـان هیچ گونه توسـعه و پیشـرفتی 
بـه چشـم نمـی خورد، تمـام پروژه ها یـا تعطیل هسـتند و یا 
الك پشـتی کار مـی شـوند، اگـر زیر سـاخت های شهرسـتان 
بـه موقـع توسـعه می یافـت امروز دچار مشـکات پـر تعدادی 

نمی شـدیم.
احـداث کمـپ فرهنگـی ورزشـی ورزقـان کـه قـرار بـود 
در سـال ۹۸ شـروع شـود، متاسـفانه تـا امـروز کلنـگ زنی 
نشـده اسـت، شـهرك صنعتـی مـس یکـی دیگـر از پـروژه 
هـا اسـت کـه بخـش زیـادی از زمین هـای آن تملک شـده 
امـا تـا امـروز اقـدام خاصی بـرای شـروع آن صـورت نگرفته 
و آینـده ایـن شـرکت در هالـه ای از ابهام قـرار دارد و عما 
جلـو احـداث صنایـع پاییـن دسـتی در شهرسـتان گرفتـه 

است. شـده 

یاد شهدا باید در زندگانی ما جاری و ساری باشد
نمازجمعـه ۱۷ تیرمـاه ۱۴۰۱ بـه امامت حجت االسـام جعفریان 
امـام جمعـه هشـترود و بـا حضـور مـردم مومـن و والیتمـدار ایـن 

شهرسـتان در مسـجدجامع برگزار شـد
بنـا به پیشـنهاد اعضـای سـتاد و موافقت امام جمعه هشـترود، 
نمازجمعـه هـر هفتـه به یـاد یک شـهید برگزار می شـود کـه این 

هفتـه به یاد شـهید چمـران برگزار شـد.
در هشـترود  جمعـه  امـام  جعفریـان  االسـام   حجـت 

 خطبـه هـای نمـاز جمعـه با تشـکر از ایـن ابتکار سـتاد برگـزاری 
نمازجمعه شهرسـتان، گفـت: همه باید تاش کنیم یاد شـهدا زنده 

مانـده و در زندگانـی ما جاری و سـاری باشـند.

مرسـوم اول سـال از دیگـر عوامل داخلی موثـر بر اقتصاد 
است.

داشـتند:  اظهـار  تبریـز  قربـان  عیـد  نمـاز  خطیـب 
جراحـی اقتصـادی دولت بـرای مردمـی سـازی یارانه نیز 
در ایجـاد گرانـی تاثیـر دارد گرچه آینده ایـن طرح مثبت 

ست. ا
ایشـان اضافـه کردنـد: فعالیـت عوامل نفـوذی در بدنه 
دسـتگاه هـای دولتـی و بخـش خصوصـی، ضعـف دولت 
در سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی و ضعـف در اجـرا و 
ضعـف در نظـارت از دیگـر عوامـل داخلـی در گرانـی ها 

است.
نظـارت  از ضعـف در  انتقـاد  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
گفتنـد: دسـتگاه هـای نظارتـی بـه وظایف خـود در برابر 

گرانـی عمـل کننـد.
گفتنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـه 
افزایـش بـی رویـه قیمـت کاال بـر سـایر خدمـات ارزنده 
سـایه انداخته اسـت باعث شـده شـیرینی خدمات دولت 

آیـت اهلل رئیسـی بـه چشـم نیایـد.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان به خدمات 
۸ ماهـه دولـت اشـاره کـرده و گفتنـد: توفیـق دولـت 
شـدن  صفـر  و  نقدینگـی  کاهـش  کرونـا،  کنتـرل  در 
اسـتقراض از بانـک مرکـزی، فعـال شـدن دیپلماسـی 
اقتصـادی کشـور در سـطح بـاال، بیمه شـدن ۵۰۰۰ نفر 
از محرومیـن، حضـور رییس جمهـور و مسـئولین بیـن 
مـردم کارهای بزرگی اسـت کـه دولت آیت اهلل رئیسـی 

اسـت. داده  انجام 

ميز خدمت مدير کل بهزيستی استان،بنياد شهيد ،کميته امداد امام خمينی ره درپيش از  
خطبه های نمازجمعه در مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبريز 

حضور و اقامه نماز توسط  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی در مراسم 
تشييع مادر شهيدان قصاب عبدالهی
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ادامه از صفحه اول

اشتغال پایدار 
۶۴۱۳ مددجوی بهزیستی

شکست های سریالی رژیم صهیونیستی  
در عرصه سایبری

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

 خبرنگار آدینه تبریز
مدیــرکل بهزیســتی اســتان در ســخنرانی پیــش از خطبــه نمــاز جمعــه 
ــش  ــت پوش ــوی تح ــرای ۶۴۱۳ مددج ــدار ب ــتغال پای ــاد اش ــز از ایج تبری
بهزیســتی اســتان بــا صرف اعتبــاری بالغ بــر ۱۸۲ میلیــارد تومان خبــر داد.

دکتــر صحــاف در ایــن ســخنرانی که بــه مناســبت گرامی داشــت هفته 
بهزیســتی انجــام شــد؛ ضمــن تبریــک  دهــه والیــت و اعیــاد قربــان و غدیر 
و گرامیداشــت یــاد و خاطــر شــهدای هفتــم تیــر مــاه بــه خصوص شــهید 
فیاض بخــش بــه عنــوان موســس و بنیانگــذار ســازمان بهزیســتی،  والیــت 
و امامــت را نقطــه مشــترك دو عیــد فرخنــده خوانــد و فرهنــگ متعالــی 
خیــر جمعــی، روحیــه همدلــی و همراهــی و نیــت هــای خیــر خواهانــه و 
نــوع دوســتی را از صفــات بــارز و همــت عالــی مردم فهیم اســتان برشــمرد.

ــی ایــن اداره کل عنــوان  وی توانمنــد ســازی مددجویــان را از اهــداف اصل
کــرده و اظهــار داشــت : اشــتغال پایــدار و تامیــن مســکن از مولفــه هــای 
ــرای  ــی باشــند کــه ب ــی توانمنــد ســازی در اقدامــات ایــن اداره کل م اصل
ــات  ــورداری از خدم ــکان برخ ــودن ام ــم نم ــت فراه ــه هــدف نخس ــل ب نی
آموزشــی و آمــاده ســازی شــغلی، پرداخــت حق بیمــه مددجویــان، پرداخت 
جبــران کارایــی و ارائــه تســهیات بــدون کارمزد بــه کارفرمایان و تســهیات 

خوداشــتغالی بــه مددجویــان انجــام مــی یابــد.
صحــاف از احــداث و تحویــل ۷۱۲ واحد مســکن مددجویی بــه مددجویان 
بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۴۵ میلیــارد تومــان با همــکاری چندیــن  ارگان 
در ســال ۱۴۰۰ خبــر داد و گفــت : ۷۲۰ مــورد مســاعدت جهت تامیــن اجاره 
بهــا نیــز در طــی مــدت مذکــور بــه جامعــه هــدف انجــام شــده اســت و به 
فضــل الهــی در هفتــه بهزیســتی پیــش رو نیــز ۱۹۰ واحــد مســکونی بــه 

اقشــار تحــت پوشــش تحویــل داده خواهد شــد. 
مدیــرکل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی  مراکــز روزانــه توانبخشــی و مراکــز 
توانبخشــی مراقبتــی را دو نــوع از مراکــز ارائــه خدمــت بــه جامعــه هــدف 
عنــوان کــرد و ادامــه داد : ۸۷ مرکــز روزانــه و ۴۵ مرکــز توانبخشــی مراقبتی در 
ســطح اســتان در حــال ارائــه خدمــات به اقشــار تحت پوشــش می باشــند و 
تامین وســایل کمک توانبخشــی، خریــد خدمات توانپزشــکی، تامیــن ارتز و 
پرتز توانخواهان، کاشــت حلزون شناســایی معلولین در روســتاها، کمیســیون 
معافیــت ســربازی، پرداخــت کمــک هزینــه دانــش آمــوزی و دانشــجویی  و 
مناســب ســازی منــازل و خــودرو معلوالن و مناســب ســازی تجهیــزات روزمره 
زندگــی از ســایر خدماتی اســت که جامعه هــدف بهزیســتی از آن برخوردارند.

ــک  ــری ژنتی ــی و غربالگ ــری بینای ــنوایی، غربالگ ــری ش صحــاف غربالگ
را از اهــم فعالیــت هــای ســازمان در راســتای پیشــگیری از معلولیــت هــا 
برشــمرده و افــزود: ۷۶  مرکــز تخصصــی درمــان و بازتوانی معتادیــن با هدف 
توانمندســازی فــرد بهبودیافتــه و تداوم بهبــودی در اســتان در حال فعالیت 
هســتند کــه درایــن راســتا بــرای ۳۲۶ بهبودیافتــه  توانمند ســازی پایــدار با 

پرداخــت تســهیات اشــتغال انجــام گرفته اســت.
صحــاف صــدای مشــاور ۱۴۸۰ را یکــی از روشــهای ارائــه خدمــات رایــگان 
مشــاوره خوانــد و بیــان داشــت : ۱۷ نفــر از روانشناســان ایــن اداره کل در این 
ســامانه خدمــات مشــاوره رایــگان بــه مــردم شــریف اســتان ارائــه مــی کنند 
و ســازش ۱۸ درصــد زوجیــن متقاضــی طــاق توافقــی ارجــاع داده شــده بــه 
مراکــز مشــاوره زیــر نظــر ایــن اداره کل از موفقیتهــای اداره کل بهزیســتی 

اســتان بــه شــمار مــی آیــد.
وی ارائــه خدمــات مســتمر به چندقلوها و توانمندســازی  زنان سرپرســت 
ــار  ــرد و اظه ــوان ک ــی عن ــوزه ی اجتماع ــات ح ــن اقدام ــوار را مهمتری خان
ــد  ــه ۳۲۰ فرزن ــک ب ــی نزدی ــت امنای ــی هیئ ــز تخصص داشــت :   ۲۴ مرک
بــی سرپرســت و بــد سرپرســت را نگهــداری مــی کننــد و ۱۶۰۷ فرزنــد بــی 
سرپرســت و بــد ســر پرســت نیز در خانــواده و در کنار بســتگانی کــه دادگاه 
حضانــت فرزنــدان را بــه آنــان ســپرده  نگــه داری شــده و از خدمــات مالــی 

مســتمر و مــوردی ســازمان بهــره منــد مــی باشــند.
ــی بهزیســتی را نگهــداری کــودکان در  ــام مســئول هــدف اصل ــن مق ای
خانــواده خوانــد و اظهــار داشــت : در راه دســتیابی بــه زندگــی مســتقل و 
هدایــت فرزنــدان بــه ایــن ســمت همــه ســاله برنامــه ریــزی هــای اساســی 
جهــت  ســربازی، تحصیــات تکمیلــی، اشــتغال پایــدار، ازدواج و نظــارت در 
تمامــی مراحــل  بــا دادن هزینــه صورت مــی گیــرد  و در  ســال ۱۴۰۰ حدود  

۱۷ فرزنــد  وارد زندگــی مســتقل شــده انــد .

زمـان بـرای نقـش آفرینـی قطـر اسـت و دوحه 
تـاش مـی کنـد بـا اتخـاذ دیپلماسـی مذاکـره 
و میزبانـی مذاکـرات رفـع تحریـم ها بـه اهداف 

برسـد. خود 
قطـر  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
در راسـتای منافـع منطقـه ای خـود بـه دنبـال 
ایجـاد فضایـی تـوأم با آرامـش، امنیـت و ثبات 
بـر  در منطقـه اسـت و تحقـق چنیـن هدفـی 
جایـگاه دوحـه در منطقـه تاثیـر مثبـت خواهد 

. گذاشت
ایشـان در بخـش دیگـری از خطبـه هـا حـج 
تمتـع را ترکیبـی از عنصـر سیاسـی و معنـوی 
دانسـته و بـا تاکیـد بـر وحـدت مسـلمانان در 
انجـام فریضـه حـج، اظهـار کردنـد: دین اسـام 
در ایـن آییـن پرشـکوه سیاسـت و معنویـت را 

می کنـد. تبلیـغ 
پیـام  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
بـه  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر  مهـم 
مضمـون  گفتنـد:  الحـرام،  بیـت  حجـاج 
بـود کـه غـرب مسـتکبر در  ایـن  ایـن پیـام 
روز  جهـان  همـه   در  و  مـا  حسـاس  منطقـه  
نبایـد  مـا  و  اسـت  شـده  ضعیف تـر  روز  بـه  
و   بمانیـم  غافـل  از دشـمن  یـک لحظـه هـم 
بـا امیـد و اعتمـاد بـه نفـس بـرای سـاختن 

کنیـم. تـاش  آینـده 
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در ادامـه رعایت 
حجـاب و عفـاف را در جامعـه ضـروری دانسـته 
و ادامـه دادنـد: برخـی مـی گوینـد حجـاب بـه 
شـما چـه ربطـی دارد و مـن را در قبـر شـما 
یکـی  کـه  اسـت  آن  واقعیـت  امـا  نمی گذارنـد 
از اصـول دیـن اسـام امـر بـه معـروف و نهـی 

از منکـر اسـت.
ایشـان بـا بیـان اینکه فلسـفه حجـاب احترام 
بـه شـخصیت زن اسـت، گفتنـد: حجـاب امـر 
و  فـردی  آزادی  و  اسـت  اجتماعـی  و  شـرعی 
بـه  کـه  دارد  راه  جایـی  تـا  شـخصی  خواسـته 
حقـوق اجتماعـی دیگـران ضـرر نرسـاند. میدان 
منـع  کـه  اسـت  مجـاز  وقتـی  انتخـاب  بـرای 

شـرعی نـدارد.
اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
دو  حـال  و  حـرام  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
هـم  قیامـت  تـا  و  اسـت  شـرعی  مقولـه 
رضایـت  گفتنـد:  کـرد،  نخواهـد  تغییـر 
اینکـه  جـز  همسـر  بی حجابـی  در  شـوهر 
سـود  هیـچ  می کنـد،  گنـاه  شـریک  را  و  ا

نـدارد. دیگـری 
از  سـوالی  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
سـوی برخـی مبنـی بـر اینکـه اگـر بی حجابـی 
بـد اسـت چـرا صـدا و سـیما فیلم هایـی پخـش 
می کنـد کـه ترویـج بی حجابـی اسـت، گفتنـد: 
بایـد  کشـور  رسـانه های  تمـام  و  صداوسـیما 
مـروج حجـاب باشـند مگـر تقلیـد شـما از صدا 
و سـیما اسـت، حتی خـود رهبر معظـم انقاب 
از  برنامـه  پخـش  کرده انـد  تاکیـد  بار هـا  نیـز 
صـدا و سـیما دلیـل بـر حلیـت و مشـروعیت 

نیسـت. آن 
ایشـان اضافـه کردنـد: حجـاب میـوه عفاف و 
عفـاف ریشـه حجاب اسـت و دیـن اسـام واقعاً 
دیـن بـرادری و خواهـری اسـت و همـه موظـف 
بـه کمـک بـه هـم هسـتیم و سرنوشـت مان به 
هـم بسـتگی دارد و هـر کسـی بـا اتکا بـه پول 
بخواهـد  دلـش  کـه  کاری  هـر  خـود  ثـروت  و 
سـنگ  روی  سـنگ  دیگـر  کـه  دهـد  انجـام  را 

. نـد نمی ما
ادامـه  در  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
اعـم  هفتـه  مناسـبت های  بـه  هـا  خطبـه 
اشـاره  قربـان  سـعید  عیـد  و  عرفـه  روز  از 
اعتقـاد  شـیرینی  چشـاندن  گفتنـد:  و  کـرده 
حسـنه  سـنت  احیـای  طریـق  از  والیـت  بـه 
بـه محرومـان و گسـترش فرهنـگ  رسـیدگی 
احسـان  سـفره های  پایـه  بـر  غدیـری  اطعـام 

اسـت. علـوی 

ده سال از هجرت می گذشت که رسول مکرّم اسام )ص( عزِم سفر حّج 
نموده و همگان را مطلّع می سازد.

گروه زیادی به مدینه آمدند تا در مناســک حّج با او بوده و از او پیروی 
کنند.

»حّجة الوداع«، »حّجة اإلسام«، »حّجة الباغ«، »حّجة الکمال« و »حّجة 
التمام«)۱( نام هایي اســت که بر این تنها حّج رســول خدا )ص( پس از 

هجرت نهاده اند.
شنبه، پنج یا شش شب از ماه ذی القعده باقی مانده ]پنج یا شش روز 
مانده به هال ذی الحّجة الحرام [ با پای پیاده، با غسل و تدهین)۲( و تنها 
با لباس احرام از مدینه خارج می شود. همسرانش را نیز سوارِ بر کجاوه با 

خود می برد.
تمامی اهل بیت و مهاجرین و انصار و چه بسیار از قبایل عرب و دیگر 

اقشار مردم، با او به راه می افتند.)۳(
شیوع بیماری آبله یا حصبه، توفیق همراهی را از بسیاری سلب کرده 
بود، با این وجود، جمعّیت به حّدی بود که شمار آن را جز خدا نمی داند. 

عدد آن را نود هزار و بیشتر ذکرکرده اند.
هنگامه حّج بر این ســیل جمعّیت افزوده می شود؛ اهالی مّکه و نیز 
جماعتــی از یمن که در معّیت علی بن ابی طالب )ع( و ابوموســی آمده 

بودند، به آنان می پیوندند.)۴(
مناســک حّج را به پایان رسانده و با همان جمعّیت انبوه، راهی مدینه 

می شود.
در میانه راه منطقه ای به نام »ُجْحفه« قرار دارد که راههای مدینه، مصر 
و عراق از آنجا منشعب گشته و برکه ای به نام »غدیر خم« در نزدیکی آن 

واقع است.
پنج شــنبه)۵( هجدهم ذی الحّجة الحرام زمانی که به این برکه می 

رسند، جبرئیل امین آیه ای از جانب پروردگار متعال بر او نازل می کند:
ِّْغ َمآأُنزَِل إِلَْیَک ِمن رَّبَِّک...{: »ای پیامبر! آنچه از طرف  }یَآ أَیَُّها الرَُّسوُل بَل

پروردگارت بر تو نازل شده است، را کاماً )به مردم( برسان«.)۶(
فرمان می دهد که باید علی بن ابی طالب )ع( را به عنوان َعلَِم هدایت و 

پرچم دین برافراشته، اطاعت و والیت او بر همگان را اباغ کند.
رسول گرامی )ص (دستور می فرماید: آنها که جلو رفته اند، بازگشته و 

آنان که می رسند، توّقف نمایند.
کنار هم قرار گرفتن پنج درخت بزرگ ُمغیان)۷(، جایگاه خوبی را فراهم 
آورده بود. آنجا را تمیز کرده و جارو می کشــند. به دســتور آن حضرت تا 

رسیدن تمام جمعّیت کسی نمی بایست در آن جایگاه می نشست.
روز تابســتانی بسیار گرمی بود. مردها قسمتی از عبایشان را بر سر و 
قســمتی را از شّدت حرارت زمین، زیر پایشان گذاشته بودند، و با انداختن 
جامه ای بر روی یکی از درختان برای رســول خدا )ص( ســایبانی ساخته 
بودند. وقت نماز ظهر فرا می رسد، پیامبر )ص( به سمت جایگاه رفته و با 

مردم نماز می گذارد.
پس از نماز، در میان مردم)۸(، بر منبری از زین شــتران ایستاده)۹( وبا 
صدایی بلند خطبه اش را به گوش همگان می رساند و می فرماید: )الحمد 
هللِ ونســتعینه ونؤمن به، ونتوّکل علیه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 
سّیئات أعمالنا، الّذي الهادي لمن أضّل، وال ُمضّل لمن هدی، وأشهد أن ال 

إله إالّ اهلل، وأّن محّمداً عُبده ورسولُه.
ر نبيٌّ إالّ مثَل  أّما بعُد: أیّها الناس قدنّبأنی اللطیف الخبیر: أنّه لم یُعمَّ
نصِف عمر الّذي قبله. وإنّي اُوِشــک أن اُدعی فاُجیب، وإنّي مسؤول، وأنتم 

مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟(:
»هر ســپاس و ستایشی از آن خداوند است و از او یاری می جوییم. به 
او ایمان داشته و بر او توّکل می کنیم. از شّر نفس و بدیهای اعمالمان به او 
پناه می بریم. آن که را خداوند گمراه نموده  برایش هدایت گری نیست و آن 
را که هدایت فرموده براي او گمراه گری نباشد. شهادت می دهم که معبودی 

جز خداوند نیست و محّمد بنده و فرستاده اوست.
ای مردم! خداوند لطیف)۱۰( و خبیر )دانای بر مصالح( به من خبر داد: 
عمر هرپیامبری، برابر نیمی از عمر پیامبر پیش از خود است)۱۱(، و نزدیک 
است که من دعوت حق را اجابت نمایم. من مسؤولّیتی دارم و شما نیز به 

نوبه خود مسؤولید. چه می گویید؟«
و مردم می گویند: شهادت می دهیم که اباغ دین نموده و نصیحتمان 

کردی، و در این راه تاش وافر نمودی، خداوند پاداش خیر به تو دهد!
می فرماید: )ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اهلل، وأّن محّمداً عبده ورسوله، 
وأّن جّنته حّق وناره حّق، وأنَّ الموت حّق، وأنَّ الساعة آتیة الریب فیها، وأّن 

اهلل یبعُث من في القبور؟(:
»آیا شهادت نمی دهید که معبودی جز خداوند نیست و محّمد بنده و 
رسول اوست، بهشت و جهّنِم او حّق است، مرگ حّق است و قیامت بدون 

تردید می آید و او مردگان را برمی انگیزد!«
می گویند: شهادت می دهیم.

می فرماید: )اللّهّم اشهد(: »خداوندا شاهد باش!«
سپس می فرماید: )أیّها الناس أال تسمعون(: »ای مردم آیا نمی شنوید!«

می گویند: می شنویم.
می فرماید: )فإنّي َفرَط علی الحوض وأنتــم واردون علّي الحوض، وإّن 
َعرْضه ما بین صنعاَء وبُصری، فیه أقداح عدد النجوم من فِّضة، فانظروا کیف 

تخلِفوني في الثقلین(:
»من زودتر از شما به ]بهشت و[ نزد حوض ]کوثر [می رسم و شما نیز 

در آینده در کنار همان حوض بر من وارد خواهید شد«.)۱۲(
حوضی که فاصله َصنعاء

)۱۳( و بُصری)۱۴( دامنه آن است و جام های نقره در آن به بی شماری 
ستارگان آسمان است. مراقب باشید که پس از من با آن دو وجود گرانقدر 

چگونه رفتاری خواهید داشت.
کسی ندا بر می آورد: ای رسول خدا این دو »ثََقل« و دو »وجود ارزشمند« 

چیست؟
می فرماید: )الثَقل األکبر کتاب اهلل طرٌف بید اهلل عّز وجّل وطرٌف بأیدیکم 
فتمّسکوا به التضلّوا، واآلخر األصغر عترتي. وإنَّ اللطیف الخبیر نّبأني أنّهما 

لن یتفرّقا حّتی یردا علّي الحوض؛ فسألت ذلک لهما ربّي(:
»»ثقل اکبر« »کتاب خدا« می باشــد؛ یک ســر آن به دست خداوند 
عزّوجّل و سر دیگر آن به دست شماست؛ آن را محکم نگه داشته تا گمراه 
نشــوید. و »ثقل اصغر« »عترت و اهل بیت« من است. و خداوند لطیف و 
خبیر به من خبر داده که آن دو تا هنگامه ورود بر من نزد حوض، از هم جدا 
نخواهند شد؛ ومن نیز از پروردگارم خواستم که آن دو چنین باشند )هرگز 

از هم جدا نشوند(«.
روُا َعْنهُما َفَتْهلِکُوا(: »بر آن دو پیشی  )َفا تَْقِدُموُهما َفَتْهلِکُوا، واَل تَُقصِّ
نگیرید، که هاك شوید و از آنها دست بر ندارید، که باز هاك خواهید شد«.

در این هنگام، دست علی )ع( را گرفته تا آنجا باال آورد که سپیدی زیر 
بغل هر دو نمایان شده و مردم علی )ع( را می شناسند.

می فرماید: )أیّها الناس من أولی الناس بالمؤمنین من أنفسهم؟(: »ای 
مردم! چه کسی بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و اولوّیت دارد؟«

می گویند: خداوند و رسولش بهتر می دانند.
، و أَنَا أَوْلی بِِهْم ِمْن  می فرمایــد: )إِنَّ اهللَ َموالَی، و أَنَا َمْولَی الُمْؤمِنِیــنَ
أَنُْفِســِهْم، َفَمْن کنُت َموالُه َفَعلِیٌّ َمواْلهُ(: »خداوند، موالی من، و من موالی 
مؤمنان هســتم و بر ایشان از خودشان سزاوارترم؛ پس هر که را من موالی 

اویم، علی هم موالی اوست«.
و این جمله را سه بار تکرار می فرماید؛ احمد بن حنبل می گوید که 

چهار مرتبه تکرار فرموده است.
ُه،  آن گاه می فرماید: )اَللَُّهمَّ واِل َمْن واالُه، َو عاِد َمْن عاداُه، وأَِحبَّ َمْن أََحبَّ
و أَبِِغــْض َمْن أَبَْغَضُه)۱۵(، َو انُْصْر َمْن نََصرَُه، َو اْخُذْل َمْن َخَذلَُه، و أَِدرِ الَحقَّ 

َمَعُه َحْیُث دارَ. أال فلیبلّغ الشاهُد الغائَب(:
»بار خدایا! هر که او را دوست و یاور بود، دوست و یاورش باش و هر که با 
او دشمنی کند، دشمنش بدار! هر کس که از روی محّبت او را بزرگ داشت 
و بر شکوه و شوکتش افزود، تو نیز او را از روی محّبت تعظیم و تجلیل کن. 
و هر که از روی بغض او را خوار و حقیر خواست، تو هم خوار و حقیرش بدار! 
یاری ده هر که او را یاری کند و هر کس او را بی یاور گذاشت یاریش مکن. و 
حّق را دائر مدار او قرار ده. هان! که این سخن را باید حاضر به غایب برساند«.

هنوز جمعّیت پراکنده نشــده بود که امین وحی الهی این آیه را فرود 
آورد: }اَلَْیوَم أَْکَملُْت لَُکْم دَیَِنُکْم َو أَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمتی...{: »امروز دینتان را 

برایتان کامل گردانیده، و نعمتم را برایتان به اتمام رسانیدم«.)۱۶(
اینجاســت که خاتم االنبیاء | می فرماید: )اهلل أکبر علی إکمال الدین، 
وإتمام النعمة، ورضا الرّب برســالتي، والوالیة لعليٍّ من بعدي(: »اهلل اکبر بر 
اکمال دین، و اتمام نعمت، و رضای پروردگار بر رســالت من و والیت علی 

بعد از من«.
آن گاه مردم شــروع به تبریــک و تهنیت گویی به امیر المؤمنین )ع( 

می نمایند.
ابوبکر و عمر زودتر از سایر صحابه به آن حضرت تبریک می گویند.

و هر کدام می گوید: )بَخٍّ بَخٍّ لَک یا بَن أَبِي طالِب، أَْصَبْحَت َو أمَسْیَت 
َموالَی َو َمولی ُکلِّ ُمْؤِمن و ُمْؤِمَنة(: »زهی و آفرین بر تو ای پسر ابوطالب، 

برای همیشه موالی من و موالی هر مرد و زن مؤمن شدی«.
ابن عّباس می گوید: )وجَبْت واهلل في أعناق القوم(: »به خدا ســوگند 

)والیت علی )ع(( بر ذّمه همه واجب شد«.
این خاصه ای از واقعه غدیر اســت، که اّمت اسامی بر آن اتّفاق نظر 
دارند؛ و واقعه ای اسامی به نام »غدیر«، به جز این، در عالم وجود ندارد. به 
گونه ای که اگر صحبت از »روز غدیر« شود، غیر از این روز به ذهن خطور 
نمی کند، و اگر گفته شــود »محّل غدیر«، همان برکه معروف »ُخم« می 

باشد، که نزدیک »ُجحفه« است.
این، نظِر تمامی اهل تحقیق و پژوهشگران دقیق، می باشد.)۱۷(

-----------------
ِّْغ َمآأُنزَِل  ۱. دلیل نامگذاری »حّجة الباغ« آیه شریفه: }یَا أیَُّها الرَُّسوُل بَل
إِلَْیَک ِمن رَّبَِّک...{]مائده: ۶۷[ می باشــد، چنانکه دلیل نامگذاری »حّجة 
الکمال« و »حّجة التمام« آیه کریمه: }الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم دِیَنُکْم وَأَتَْمْمُت 

َعلَْیُکْم نِْعَمِتی{]مائده: ۳ [است.
۲. روغن زدن به بدن.

۳. الطبقات، ابن ســعد ۳: ۲۲۵ ]۱۷۳/۲[؛ اإلمتاع، مقریزی: ۵۱۰؛ ارشاد 
الساری ۶: ۴۲۹ ]۴۲۶/۹[.

۴. الســیرة الحلبّیة ۳: ۲۸۳ ]۲۵۷/۳[؛ السیرة، احمد زینی دَْحان ۳:۳ 
]۱۴۳/۲[؛ تاریخ الخلفاء، ابن جوزی: جزء چهارم؛ تذکرة خواّص االُّمة: ]ص۳۰[؛ 

دائرة المعارف، فرید وجدی ۳: ۵۴۲.
۵. به تصریح بعضی از راویان حدیث غدیر از جمله »براء

 بن عازب«.
۶. مائده: ۶۷.

۷. در عبارت متن چنین آمده است: )ونهی عن َسُمرات خمس متقاربات 
َدوحات عظام(؛ »دوحه«: به معنای درخت بزرگ می باشــد. در آنجا که به 
مناســبت ســخن از »دوح« و »دوحات« به میان می آید، اشاره به همین 

جایگاه و نهایتاً به حادثه غدیر است[.
۸. مجمع الزوائد، حافظ هیثمی ۹: ۱۰۶.

۹. ثمار القلوب: ۵۱ ]ص ۶۳۶، شماره ۱۰۶۸[.
۱۰. »لطیف«: یکی از معانی لطیف، »لطیف التدبیر« گفته شده، 
که به نظر می رســد مناســب با این مقام باشــد و ما آن را به »نغز 
تدبیر« ترجمه کرده ایم؛ ر.ك: تفســیر مجمع البیان ۴: ۱۲۸، ذیل آیه 

۱۰۳ سوره أنعام.
۱۱. ایــن عبارت را در کتابهای روایی شــیعه نیافتیم، و معنای آن نیز 

روشن نیست.
۱۲. »ثقلین«: به تصریح لغویانی چون أزهری، ثعلب، ابن اثیر و فیروزآبادی 
»ثََقلَْین« )به فتح ثاء و قاف( صحیح است. به هر »امر خطیر و نفیسی« ثََقل 
گویند، به »زاد و توشه سفر« هم گفته می شود. و با توّجه به این که مصدر 
آن »ثقل« می باشد، می توان دلیل نامگذاری »قرآن و عترت« به »ثَقلَین« 

را سه گونه بیان کرد:
الف: به جهت بزرگ داشت قدر و بزرگ نمایی شان، آن دو را امری خطیر 

و نفیس دانسته اند.
ب: از این جهت که تمّســک و عمل به آن دو، زاد و توشه سفر آخرت 

است.
ج: از این رو که تمّسک و عمل به آن دو سنگین و ثقیل است.

ر.ك: تهذیب اللغة، أزهری؛ النهایة فی غریب الحدیث، ابن اثیر؛ لســان 
العرب، ابن منظور؛ قاموس المحیط، فیروز آبادی: ماّده )ث ق ل(.

۱۳. »َصنعاء«: پایتخت یمن.
۱۴. روستایی است از توابع دمشق که امروز بنام »کورة حوران« معروف 

است.
۱۵. »والیت« آن نوع دوستی است که جهت یاری و نصرت در آن لحاظ 
شده باشــد، و نقیض آن »عداوت« است؛ یعنی دشمنی از جهت دورِی از 

حالت یاری و نصرت.
اّما »محّبت« به آن دوستی گویند که اراده بزرگی و شوکت در آن وجود 
دارد، و نقیض آن »بِْغَضة« است؛ یعنی آن دشمنی که اراده تحقیر و اهانت 
در آن می باشد؛ ر. ك: الفروق اللغویّة، ابن هال عسکری، الفرق بین العداوة 

و البغضة.
۱۶. مائده: ۳.

۱۷. شفیعی شاهرودی، گزیده ای جامع از الغدیر، صفحه ۴۱.

در غدیر خم چه گذشت؟

حجت االسالم سيد داوود روحانی حسينيی

نقاشی اسرا علیپور
دانش آموز  پایه ششم  مدرسه غیردولتی اشرفیه  

ناحیه 1 تبریز
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 24 تیر 1401 (
 مهاجــرت علمــا و مــردم تهــران بــه قــم و آغــاز هجــرت کبــري در 

ــان نهضــت مشــروطه )۱۲۸۵ش( جری
ــي« یکــي از  ــي مجاهــد آیــت  اهللَّ »ســیدعبداهللَّ بهبهان ــرور روحان ت

ــروطیت )۱۲۸۹ش( ــي مش ــران اصل س
ــادي  ــي زرآب ــید موس ــت اهللَّ »س ــه آی ــد متالّ ــم و زاه ــت حکی  رحل

قزوینــي« )۱۳۱۳ ش(
ــم متعهــد عامــه »سیداســماعیل بلخــي«  شــهادت شــاعر و عال

ــتان )۱۳۴۷ش( ــم افغانس ــادي رژی ــط ای توس
ــم  ــري« عال رحلــت آیــت  اهللَّ »ســیدمحمد حســن آل  طیــب جزای

ــتان )۱۳۷۳ش( ــزرگ خوزس ب
دکتــر هوشــنگ نهاونــدی بــه جــای دکتــر علینقــی عالیخانــی بــه 

ریاســت دانشــگاه تهــران برگزیــده شــد)۱۳۵۰ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 15 ذی الحجه 1443 (
ــه  ــلم خراســاني« علی ــام »ابومس ــا قی ــیان ب ــاز نهضــت عباس   آغ

ــوي)۱۲۹ ق( ــت اَُم حکوم
ــادي)ع( در  ــي اله ــي  النق ــام عل ــرت ام ــم حض ــواي ده  والدت پیش

مدینــه)۲۱۲ ق(
 آغــاز حکومــت »محمــد خدابنــده« معــروف بــه »الجایتــو« ایلخــان 

ــول)۷۰۳ ق( مغ
 وفات آیت  اهللَّ »شیخ علي اکبر برهان« )۱۳۷۸ ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
) 15 جوالی 2022 (

ــزرگ سوئیســي  ــر« شــاعر و داســتان نویس ب ــد ِکلِ ــد »گوتفری   تول
)۱۸۱۹م( )ر.ك: ۳۰ اوت(

 تصــرف و اشــغال بیــت المقــدس در فلســطین توســط ســپاهیان 
ــي )۱۰۹۹م( صلیب

 تولــد »نیکــوال دو مالِْبرانـْـْش« عالــم علــوم الهي و فیلســوف معروف 
)۱۶۳۸م( فرانسوي 

پیام غدیر، والیت و حکومت
مســئلة غدیر، مسئله ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر)ع( 
یک مسئله ای پیش بیاورد، حضرت امیر مسئلة غدیر را ایجاد کرده 
است. آن وجود شــریف که منبع همة جهات بوده است، موجب این 
شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای حضرت امیر)ع( ارزش ندارد؛ 
آنکه ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیر آمده است. 
خدای تبارك و تعالی که ماحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول 
اهلل کسی نیست که بتواند عدالت را به آن طوری که باید انجام بدهد، 
آن طوری که دلخواه است انجام بدهد. مأمور می کند رسول اهلل را که 
این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در 
جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کن. 
نصب حضرت امیر به خافت این طور نیســت که از مقامات معنوی 
حضرت باشد؛ مقامات معنوی حضرت و مقامات جامع او این است که 
غدیر پیدا بشــود. و اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حاال این غدیر 
آنقدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب اینکه حکومت یک مســئله ای 
اســت، حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس می گوید که 
به »قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیســت« آنکه هســت 
اقامة عدل است. آن چیزی که حضرت امیر)ع( و اوالد او می توانستند 
در صورتی که فرصت بهشــان بدهند، اقامة عــدل را به آن طوری که 
خدای تبارك و تعالی رضا داد، انجام بدهند، اینها هستند، لکن فرصت 
نیافتند. زنده نگه داشتن این عید، نه برای این است که چراغانی بشود 
و قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اّما مسئله این 
نیســت. مسئله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت 
کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست. غدیر در 
همة اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر)ع( در این حکومت پیش 
گرفته اســت باید روش ملّت ها و دست اندرکاران باشد. قضیة غدیر، 
قضیة جعل حکومت است، این است که قابل نصب است و ااّل مقامات 
معنوی قابل نصب نیست. یک چیزی نیست که با نصب آن مقام پیدا 
بشود؛ لکن آن مقامات معنوی که بوده است و آن جامعیتی که برای 
آن بزرگوار بوده است، اسباب این شده است که او را به حکومت نصب 
کننــد و لهذا، می بینیم که در عرص صوم و صلوة و امثال اینها می 

آورد و والیت ُمجری اینهاست. 
صحیفة امام، ج۲۰، صص۱۱۳-۱۱۱.

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
جلسه همکاری فی ما بین ستاد 

اقامه نماز استان و مرکز خدمات 
حوزه های علمیه استان برگزار شد

دبیــر مرکــز خدمــات حــوزه هــای 
ــه  ــتاد اقام ــر س ــا مدی ــتان ب ــه اس علمی
و  اســتان  مهدویــت  و  تفســیر  نمــاز، 
کارشناســان ایــن ســتاد دیــدار کــرد.

روابــط  بــه گــزارش  تبریــز  آدینــه 
اســتان  نمــاز  اقامــه  عمومــی ســتاد 
ــز  ــر مرک ــی دبی ــرقی، غام ــان ش آذربایج
ــا  ــه اســتان ب خدمــات حــوزه هــای علمی
ــتاد  ــر س ــی مدی ــام آقاجان ــت االس حج
ــت اســتان  ــیر و مهدوی ــاز، تفس ــه نم اقام
ــرد. ــدار ک ــن ســتاد   دی و کارشناســان ای

در ایــن جلســه کارشناســان ســتاد 

ــت اســتان  ــیر و مهدوی ــاز، تفس ــه نم اقام
ــرا در  ــت اج ــود را جه ــای خ ــه ه برنام
محــل مرکــز خدمــات اســتان در ۳ حــوزه 
ــرای طــاب  نمــازی، تفســیری، مهــدوی ب

ــد. ــان کردن ــدان بی و فرزن
در پایــان ایــن جلســه موضــوع تفاهــم 
ــا مرکــز  ــه هــای ســتاد ب ــرای برنام در اج
خدمــات حــوزه هــای علمیــه اســتان 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

 برگرداندن نیت نماز قضا به نماز ادا
سـؤال: اگـر قبـل از نمـاز ظهر بـه نیـت قضای صبـح، نماز 
را شـروع کنـد و بعـد از تشـهد رکعـت دوم سـهواً برخیـزد و 
ذکـر رکعـت سـوم را بگویـد و قبـل از رکوع به یـاد بیاورد که 
نمـاز صبـح را نیـت کـرده بود؛ آیـا می توانـد نیت را بـه نماز 

ظهـر برگرداند؟
جـواب: برگردانـدن نیـت از نمـاز قضـا بـه نمـاز ادا صحیح 
نیسـت و در فـرض مذکـور بایـد بنشـیند و سـام نمـاز را 
بگویـد و بنابـر احتیـاط مسـتحب، پـس از سـام، دو سـجدة 

انجـام دهد. سـهو 
فهماندن مطلبی به دیگران هنگام نماز

اگـر کلمـه ای را بـا قصـد ذکر بگویـد، ماننـد اینکـه بگوید: 
»اهلل اکبـر« و موقـع گفتـن آن، صـدا را بلنـد کند تـا مطلبی 

را بـه دیگـری بفهمانـد، اشـکال نـدارد ولـی 
چنانچـه بـه قصـد اینکـه مطلبـی را به کسـی 
بفهمانـد ذکـری بگویـد؛ اگرچه قصـد ذکر هم 

داشـته باشـد، نمـاز باطل می شـود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

بهبود نظام مالیاتی با ارتقاء فرهنگ مالیاتی 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام 
جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر ضـرورت حرکت به سـمت 
هوشمندسـازی مالیـات و تمرکـز بـر روی پرونـده های 
مالیاتـی دانه درشـت ها گفتنـد: بهبـود نظـام مالیاتـی 

بـدون ارتقـاء فرهنـگ مالیاتـی امـکان پذیـر نیسـت.
 آدینـه تبریزبـه گزارش روابـط عمومی دفتر نماینده 
ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی حضرت حجت االسـام 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار مدیران 
اداره کل امـور مالیاتی آذربایجان شـرقی گفتند: پرداخت 
مالیـات از مهمتریـن عوامـل رشـد و توسـعه جامعـه 
محسـوب می شـود و موجـب رونـق اقتصـادی و تحقق 
عدالـت اجتماعـی و افزایـش خدمـات و عمـران و آبادی 

می شود. کشـور 
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان افزودند: اگر 
ایجـاد امنیـت اجتماعی و گسـترش خدمـات از مزایای 
گسـترش مالیات تلقی شـود پس باید با فرهنگ سازی 
مناسـب مـردم را از مزایـای پرداخـت مالیـات آگاه کنیم 
تـا پرداخـت مالیات را جزئـی از بدهی های خـود بدانند.

امـام جمعـه تبریـز بـر ضـرورت ارتقـای فرهنـگ 
مالیاتی تاکید کرده و گفتند: اسـتفاده از ظرفیت رسـانه 
هـا بـرای جـا انداختـن فرهنـگ مالیاتـی و همچنیـن 
اسـتفاده از تجربیـات و داده هـای سـایر دسـتگاه هـا از 
جملـه عوامل کارسـاز در جهـت ایجـاد و ارتقاء فرهنگ 

مالیاتـی در جامعه اسـت.
 نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی همچنین 
با اشـاره بـه ضرورت توجه به فـرار مالیاتی گفتند: مبارزه 
بـا فـرار مالیاتی باید از دانه درشـت ها و قوی ترها شـروع 

شـود تا پیامدهای مطلوب را به دنبال داشـته باشـد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان اظهار کردند: 
افزایش شـکاف طبقاتی، کاهش درآمدهـای دولت، تنزل 
خدمـات دولت، خنثی شـدن اهرم هـای کنترلی دولت 
در مسـیر رشـد، تضعیف رفاه عمومی، تضعیف امنیت 

اقتصـادی، ایجاد شـکاف مالیاتی و ناکارآمـد کردن نظام 
مالیاتـی از جمله پیامدهای فرار مالیاتی اسـت.

امـام جمعه تبریـز همچنین رعایت تکریـم مودیان 
و اربـاب رجـوع را بسـیار مهـم دانسـته و تاکیـد کردند: 
پرداخـت مالیـات بایـد با رضایت مـودی بوده تـا مالیات 

در خزانـه دولـت مایه برکت باشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی افزودنـد: 
تکریـم افرادی کـه در دوران کرونا آسـیب دیدن نیز مورد 
تاکیـد بـوده بـر ایـن اسـاس وصـول عادالنـه درآمدهای 

مالیاتی بسـیار مهم اسـت.
امام جمعه تبریز خاطرنشـان کردند: عوامل مالیاتی 
در خط مقدم جبهه اقتصادی کشـور هسـتند و مدیران 
امور مالیاتی و کارکنان در آذربایجان شـرقی پاك دسـت 
و خوشـنام بـوده بـر ایـن اسـاس کمتریـن مراجعـه به 

دسـتگاه های نظارتی را نیـز دارند.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی همچنین با 
تشـکر از اصناف و کسـبه بازار تبریز و بازاری های شـمال 
غرب کشور به خاطر پیشگامی و پیشتازی با سیاستهای 
اقتصادی و مالیاتی کشـور، گفتند: بازار در پیروزی انقاب 
اسـامی و بعد از پیروزی انقاب اسامی، جنگ تحمیلی 

و دوران کرونـا نقـش خود را ایفا کرده اسـت.
ایشـان همچنین با بیان اینکه اسـتفاده از کارتخوان 
یکی از راهکارهای مهم سـنجش درآمدهای افراد اسـت، 
گفتنـد: مراکز نیکـوکاری و خیریه باید مورد نظـر ادارات 
کل امـور مالیاتی باشـد تا به فعالیت های آنها آسـیبی 

نشود. وارد 

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

آبشــار ماهــاران جلفــا بــا ارتفــاع بیــش  از ۱۵متــر در کنــاره رود ارس قــرار 
دارد. 

بــرای دیــدن ایــن آبشــار بایــد به روســتای قشــاق در منطقــه حفاظت 
ــد. از جاذبه  هــای خــاص   شــده کیامکــی اســتان آذربایجــان شــرقی بروی
ایــن آبشــار، دامنــه  هــای زیبــای آن اســت کــه در ارتفاعــات بلنــد همــراه 
علفزارهــای وحشــی و مناطــق ییاقــی، منظــره ای بدیع پیش چشــم قرار 

می دهــد. 
ــی مشــاهده  ــاران، چشــمه  هــای کوچــک و بزرگ ــب آبشــار ماه در قل
ــن  ــده اند. آب ای ــون ش ــه دره واژگ ــوه ب ــای ک ــه از دامنه  ه ــد ک می کنی
چشــمه  ها باعــث حاصلخیــزی درختــان و گل  هــای پراکنــده اطراف شــده 

اســت. 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــه ب ــن منطق ــای ای ــی از دیدنی ه ــوع اقلیم تن
ــای  ــی از آن، گل  ه ــار، در بخش ــل به ــتان و اوی ــر زمس ــه اواخ به صورتی ک
ــرف اســت.  ــد و هــم  زمــان، قســمتی دیگــر پوشــیده از ب بهــاری می روی
باغ هــای ایــن منطقــه باعــث شــکوفایی هرچــه بیشــتر جلفــا شــده اند. 
در ایــن منطقــه بــه علــت وجــود اختــاف ارتفــاع بســیار در یک محــدوده 
و تفــاوت هــاي اقلیمــي متفــاوت، فصــول رویــش گیاهــان متنــوع اســت. 
ــه  ــاي رودخان ــاره ه ــار در کن ــل به ــتان و اوای ــر زمس ــه در اواخ در حالیک
ارس درختــان بــه شــکوفه نشســته و گل و گیــاه حــال و هــواي بهــاري 
در منطقــه بوجــود آورده اســت، ارتفاعــات جنوبــي بویــژه ارتفاعات کیامکي 
داغ، پوشــیده از بــرف اســت و اوج رویــش هــاي آن در اواخــر بهــار و اوایــل 

ــد.  ــاق مي افت تابســتان اتف
وجــود ایــن تنــوع اقلیمــي بــر جاذبــه هــاي توریســتي منطقــه افــزوده 
اســت و علیرغــم ناشــناخته مانــده ایــن جاذبــه هــاي طبیعــي، بــاز هــم 
تعــداد کثیــري از عاقمنــدان بــه طبیعــت در فصــول مختلــف ســال از 
ــش  ــداي بهــار، روی ــد. در ابت ــدن مي کنن ــن منطقــه دی ــي هــاي ای زیبای
ــي  ــه عل ــال و قلع ــتاني کنت ــاي کوهس ــگ در دامنه ه ــاي رنگارن الله ه
بیــگ، منظــره بســیار بدیــع و زیبایــي را بوجــود مــي آورد و تعــداد زیــادي 
ــتداران و  ــاند. دوس ــه مي کش ــن منطق ــه ای ــت را ب ــتداران طبیع از دوس
عاقمنــدان بــه گردشــگری و طبیعــت و کوهنــوردی هــر ســاله به شــهر 
ــن  ــای ای ــر و زیب ــت بک ــا طبیع ــک ب ــا از نزدی ــد ت ــا ســفر می کنن جلف

منطقــه آشــنا شــوند و بــه نظــاره آن بنشــینند. 

آبشار ماهاران

هاي  »خطبه  کتاب 
امام  عیدین  و  جمعه 
)ع(  علي  المومنین  امیر 
تحلیل(«  تحقیق،  )متن، 
و  االسام  حجت  توسط 
المسلمین حجت ذبیحي 
فر تالیف گردید و به همت 
انتشارات »نشر خویي« در 
سال ۱۳۹۳ فیپا گرفته و 

در ۱۰۰۰ شمارگان به زیور چاپ آراسته شد. 
براي  بخش  الهام  منبعي  دیني،   پیشوایان  سیره 
برنامه  بر  ارزش هاي حاکم  و  اصول  استخراج  و  کشف 
زندگي مسلمانان است. پیروان اهل بیت )ع( در طول 
تاریخ با همین انگیزه به گرد آوري و تدوین کتب سیره 
دستورات  عملي  بکارگیري  چراکه  اند  گماشته  همت 
فرهنگ  امتیازات  از  یکي  )ع(  معصوم  امامان  روایات  و 
شیعه است که موجب رشد و بالندگي و غناي فرهنگي 

آنان مي گردد.
در میان پیشوایان دیني، زندگاني امیرالمومنین علي 
بزرگوار  آن  است؛  برخوردار  خاصي  هاي  ویژگي  از  )ع( 
رسالت،  دوران  تمام  در  و  کرد  را درك  دوران جاهلیت 
همراه پیامبر اکرم )ص( بود و پس از رحلت پیامبر نیز 
سه دهه در متن رخدادها و حوادث جامعه اسامي قرار 
داشت و در آخرین بخش از زندگاني خویش، چهار سال 

و اندي بر سرزمین هاي اسامي حکومت کرد.
گردآوري و تحلیل سیره این چهار برهه از زندگي و 
عمر شصت و اندي ساله امیر المومنین )ع( مي تواند 
مسلمانان را در عرصه هاي گوناگون زندگي مدد رساند. 
در  حضرت  آن  هاي  خطبه  در  سیره،  این  از  بخشي 

نمازهاي جمعه و عیدین، بازتاب یافته است. 
اسامي،   مطالعات  حوزه  در  تاکنون  که  آنجایي  از 
حضرت  جمعه  هاي  خطبه  پیرامون  نظامند  کوششي 
امیر المومنین )ع( صورت نگرفته است،  محقق گرانقدر 
با  بار،   اولین  براي  تا پژوهش حاضر را  برآمد  در صدد 
خطبه  تعداد  قبیل  از  سواالتي  به  گویي  پاسخ  هدف 
در  آن حضرت  سیره  و  )ع(  امیرالمومنین  جمعه  هاي 
امر برپایي نماز جمعه و ادبیات خطبه هاي جمعه امام 

علي )ع( تالیف نماید.
که  است  شده  تدوین  صفحه   ۴۱۶ در  حاضر  اثر 
مشتمل بر چهار بخش کلي با عناوین »کلیات، خطبه 
جهت  )ع(  علي  حضرت  نامه  ها،  خطبه  تحلیل  ها،  

قرائت در نمازهاي جمعه« مي باشد.
چون:  مباحثي  به  حاضر  مجموعه  اول  بخش 
پیشینه  پژوهش،  موانع  و  مشکات  ضرورت،  پیشینه، 
در  )ع(  علي  امیرالمومنین  سیره  جمعه،  نماز  تاریخي 
امر برپایي نماز جمعه و علل کاستي ضبط خطبه هاي 
نماز جمعه امام علي )ع( پرداخت است. بخش دوم، به 
این  در  و  یافته  اختصاص  ها   خطبه  ترجمه  و  متن 
راستا،  هفده مورد از خطبه هاي جمعه و عیدین امیر 
اسناد  ترجمه، ذکر و سپس  با  را همراه  )ع(  المومنین 
و موضوعات مطرح شده در هر خطبه را بررسي کرده 
نوشتار  این  بخش  ترین  مفصل  که  سوم  بخس  است. 
است.  یافته  اختصاص  ها  خطبه  تحلیل  به  است، 
به  اول  فصل  گردد.  مي  فصل  چهار  شامل  بخش  این 
تحلیل مهم ترین مولفه هاي خطبه هاي جمعه امیر 
پرداخته  است-  مورد  دوازده  –که  )ع(  علي  المومنین 
این  دوم  فصل  در  ها  خطبه  محتوایي  تحلیل  است. 
تحلیل  به  سوم،  فصل  در  است.  گرفته  صورت  بخش 
خطبه  ادبیات  است.  شده  اشاره   ها  خطبه  مناسبتي 
ب  و  الف  بخش  دو  در  )ع(  علي  حضرت  جمعه  هاي 
)بخش  است  گرفته  قرار  بررسي  مورد  فصل چهارم  در 
الف: ادبیات خطبه ها و بخش ب: عوامل تاثیرگذار بر 
پایاني  بخش  که  چهارم  بخش  در  ها(.  خطبه  ادبیات 
امیر  حضرت  مفصل  نسبتا  نامه  به  است،  نوشتار  این 
جمعه  نمازهاي  در  قرائت  جهت  )ع(  علي  المومنین 
اشاره شده است. در این بخش عاوه بر ذکر اصل نامه 

به ترجمه و تحلیل نامه نیز اقدام شده است.
تالیف  جهت  که  گرانقدر  اثر   ۳۹ نیز  خاتمه  در 
مجموعه حاضر از آنها بهره گرفته شده است به ترتیب 

الفبایي مولفان فهرست گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
خطبه هاي جمعه و عيدين امام امير المومنين 

علي )ع( )متن، تحقيق، تحليل(

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در استان و 
استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت مادر 

شهیدان قصاب عبدالهی
مومنــه  بانــوی   درگذشــت 
حاجیه خانم چاقو ساز مادر شهیدان 
مرتضی قصاب  و  اصغر  واالمقام سردار 
عبدالهی را بــه خانواده های محترم و 
بازماندگان این مادر فداکار تســلیت 

عرض می کنیم.
صالبت، صبر و ایثار مادران شهدای 

عزیز که پاره های تن خود را در راه رضای خداوند متعال و سربلندی و سرافرازی اسالم 
و انقالب فدا کرده اند قابل وصف نیست و نام نیک آنها برای همیشه در دفتر افتخارات 

ملت ایران ماندگار خواهد بود.
اینجانبان به رسم ادب و ارادت، به ساحت ایمان و مقام صبر این مادر بزرگوار ادای 
احتــرام کرده و از درگاه باری تعالی، علودرجات آن مرحومه و ســالمتی بازماندگان را 

مسألت داریم.
سيد محمدعلی آل هاشم

نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 
و امام جمعه تبريز

عابدين خرّم 
استاندار 

آذربايجان شرقی

حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا، فرزند 
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن 
چهاردهم هجری قمری اسـت. در شانزدهم ربیع 
االول ۱۳۲۰ ق. دوم تیرمـاه ۱۲۸۱ ش. بـه هنگام 
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف، در 

آن شـهر متولد شد.
تبریـز  بـه  پـدر  همـراه  بـه  کودکـی  در 
بازگشـت. دروس مکتب خانـه ای و مقدمات 
سـطوح علـوم اسـامی را از روحانیـان و علمای حوزه علمیـه تبریز آموخت. 
در بیسـت سـالگی رهسـپار حـوزه مقـدس نجـف اشـرف شـد و در حلقـه 
شـاگردان بـزرگان علمـی و معنـوی آن جـا از جملـه حضـرات آیـات عظام 
شـیخ احمد کاشـف الغطا، شـیخ محمدحسـین کاشـف الغطا، سـید محمد 
حجـت کـوه کمـری، آقـا ضیـاء الدیـن عراقـی، شـیخ محمدحسـین غروی 
اصفهانـی و سـید ابوالحسـن اصفهانـی درآمد و به کسـب فیـض پرداخت و 
بـه دریافـت گواهـی اجتهاد از اسـتادان خـود موفق گردید. وی پـس از نیل 
بـه مقامـات عالـی علمـی و معنـوی به تبریـز بازگشـت و به تبلیـغ و ترویج 
معـارف دینـی و تدریـس علوم اسـامی و تعلیم و تربیت طـاب علوم دینی 
پرداخـت و محفـل درس و بحثـش از رونـق و گرمـی خاصی برخوردار شـد. 
ایشـان عـاوه بر تدریس بـه تحقیق و تالیف روی آورد و بـا ترجمه احادیث، 
آثـاری متناسـب بـا نیاز عمـوم جامعـه پدیـد آورد. حضرتش عالمـی ربانی، 
زاهـد و پارسـا، روی گـردان از زخارف دنیا، متخلق بـه اخاق الهی ، صاحب 

حسـن خلـق ، رئـوف و مردمـدار، مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله: ۱- تقریـرات دروس 
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری ۲- آثار المعاصـی ۳- صحت و 
سـامت ۴- لطائف االخبار ۵- نصایح المعصومین علیهم السـام ۶- چهل حدیث 
۷- الفرق بین المرء و المراه فی االحکام ۸- مرآه الحج ۹- سـیره حسـنه ۱۰- خدا 

نه طبیعت ۱۱- تعدیل المیـزان و...
 وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در ۲۲ شـوال ق. برابر با هشـتم 
آذرماه ۱۳۵۱ ش. به وقوع پیوسـت. پیکر  پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در 

قبرسـتان »ابو حسـین« به خاك سـپرده شد.
قدس اهلل نفسه الزکیه
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