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اقامه اولين نماز جمعه بعد از
پيروزى انقالب اسالمى ايران

روز جمعـه  ،پنجـم مـرداد مـاه سـال ( 1358سـوم مبـارك
رمضـان  1399قمـرى ) اوليـن نمـاز جمعـه در تهـران بعـد از
پيـروزى انقلاب اسلامى بـه امامـت مرحـوم آيـت اهلل سـيد
محمـود طالقانـى در دانشـگاه تهـران برگـزار شـد.
امـام خمينـى ((ره )) چنـد روز پيـش از ايـن تاريـخ  ،ايـن
وظيفـه را بـه ايشـان تكليـف كردند و دسـتور برپايـى و اقامه
نمـاز جمعـه را صـادر فرمودند .واگـذارى اين تكليـف عظيم و
سـنگين توسـط رهبـر فرزانـه انقالب در حسـاس تريـن برهه
از زمـان انقلاب بـر عهـده آيـت اهلل طالقانـى كـه همچـون
ابـوذر ،زبـان گويايـى بـراى بازگويـى حقايـق و رسـوا نمـودن
دشـمنان انقلاب داشـت  ،امـر خطيـرى بود .جالب اين اسـت
كـه مـكان اقامـه نمـاز را يـك مـكان علمـى يعنـى دانشـگاه
تهـران تعييـن كردنـد كـه ايـن نشـان دهنـده پيونـد عميـق
علـم بـا عبـادت و سياسـت بـا ديانت اسـت .
جمعيـت انبـوه و ميليونـى كه از نخسـتين سـاعات بامداد
از نقـاط مختلـف شـهر ته ران بـه دانشـگاه و خيابانهاى اط راف
هجـوم آورده بودنـد بـا مشـاهده امـام جمعـه  ،تكبيرگويان به
اسـتقبال ايشـان رفتنـد و لحظاتـى بعد شـعارها بـه اوج خود
رسـيد و جمعيـت بـا سـردادن شـعارهاى انقالبـى  ،حمايـت
خويـش را از رهبـرى امـام خمينـى ((ره )) و نهضـت الهـى
ايشـان اعالم داشـتند.
مرحـوم آيـت اهلل طالقانـى  ،بمحـض ورود بـه جايـگاه ،
شـروع بـه ايـراد خطبه كردنـد و در خطبه اول  ،فلسـفه اقامه
نمـاز جمعـه را تشـريح نمودنـد و در خطبـه دوم بـه بحـث
دربـاره مسـايل سياسـى روز پرداختنـد.
آيـت اهلل طالقانـى در رابطـه بـا نمـاز جمعـه و تاريخچـه
آن گفتنـد:
((نمـاز جمعـه مظهـر كاملـى اسـت از وحـدت توحيـدى
ملـت مسـلمان و در عين حال آگاهى و افشـا كردن دسـايس
دشـمنان و مطلـع كـردن همـه مسـلمانان به وظايفـى كه در
مـدت يـك هفتـه در پيـش دارنـد .نمـاز جمعـه بـا توجـه به
آيـه كريمـه ((فـاذا نـودى الصلوة من يـوم الجمعة فاسـعوا الى
ذكـر اهلل  ))...آغـاز شـد .وقتى حضـرت محمـد(ص ) از مكه به
مدينـه هجـرت فرمودنـد ،در جنـوب شـهر يثرب كـه هنوز به
نـام مدينـة الرسـول نامگـذارى نشـده بـود در روبروى مسـجد
قبـا در رور جمعـه نمـاز گزاردنـد .در اولين جمعـه بعد از اين
نمـاز ،حضـرت محمـد(ص ) بيـن راه مسـجد قبـا و مدينـه ،
اوليـن نمـزا جمعـه را بـه شـكلى كه بعدها در اسلام مرسـوم
شـد بـه جـاى آوردند .ايـن اولين شـكل صف توحيـدى  ،صف
اقامـه و قسـط ،صـف جهـاد ،و صـف نمـاز جمعـه و مظهـر
كاملـى از صـف توحيـدى ملت اسلام و در عين حـال آگاهى
 ،تفسـير ،هشـيارى  ،افشـاء كـردن دسـايس دشـمن و مطلـع
كـردن همـه مسـلمانها بـه وظايـف و مسـئوليتهايى  -كـه
الاقـل در مـدت يـك هفتـه در پيـش دارنـد  -بود)).
((نمـاز جمعـه صـف عبـادت و صـف حـق پرسـتى  ،صـف
قنـوت  ،و وجدانهـاى بيـدار خداپرسـتان در عيـن حـال صـف
فرماندهـى  ،صـف جنـگ و فرمانبـرى اسـت )).
((آن صـف مختصـرى كـه در ابتـداى هجـرت و در آغـاز
تاسـيس مجتمـع قسـط و عـدل اسلامى در بيابانهـاى آن
صـف مختصـرى كـه در ابتـداى هجـرت و در آغـاز تاسـيس
مجتمـع قسـط و عـدل اسلامى در بيابانهاى مدينه تاسـيس
شـد ،گسـترش پيـدا كـرد؛ ادامـه يافـت و شـرق و غـرب دنيا
را فـرا گرفـت ....
فلسـفه تعطيل شـدن يـا نيمه تعطيل شـدن نمـاز جمعه
در ميـان مسـلمانها بيـن مـا شـيعيان همين اسـت كه صف
ادامه در صفحه 2
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مخالفت جمهوری اسالمی
با مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :جمهـوری اسلامی،
سیاسـتها و ب رنامههایـی را کـه منجـر بـه بسـته
شـدن مـرز ایـران و ارمنسـتان شـود ،هرگـز تحمـل
نخواهـد کـرد.
حضـرت االسلام و المسـلمین سـیدمحمدعلی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعه ایـن هفته
تبریـز در مصلای حضـرت امـام خمینـی(ره) ایـن
شـهر بـا اشـاره بـه مذاکـرات روسـای جمهـور
ایـران ،روسـیه و ترکیـه در تهـران و دیـدار بـا مقام
معظـم رهبـری اظهـار کردنـد :امـروز آمریـکا و
غـرب ضعی فتـر از قبـل شـده و بـا وجـود تلاش
و هزینـه زیـاد ،ب ُـرد سیاسـتهای آنهـا در منطقـه
کمتـر شـده و غـروب هژمونـی آمریـکا در منطقـه
و سیاسـتهایش آغـاز شـده اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا
بیـان اینکـه آمریکای یهـا هـم زورگـو هسـتند و
هـم حیلهگـر ،افزودنـد :نبایـد بـه آمریـکا و رژیـم
صهیونیسـتی تکیـه کـرد.
خطیـب جمعـه تبریـز افزودنـد :اشـغال مناطـق
حاصـل خیز و نفت خیز سـوریه به وسـیله آمریکایی
هـا بایـد بـا رانـدن آنها عالج شـود.

امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه جمهـوری
اسلامی ایـران ،سیاسـتها و برنامههایـی را کـه
منجـر بـه بسـته شـدن مـرز ایـران و ارمنسـتان
شـود ،هرگـز تحمـل نخواهـد کـرد ،تصریـح
کردنـد :اگـر سیاسـتی مبنـی بـر مسـدود کـردن
مـرز ایـران و ارمنسـتان وجـود داشـته باشـد،
جمهـوری اسلامی بـا آن مخالفـت خواهـد کـرد
چـرا کـه ایـن مـرز یـک راه ارتباطـی چنـد هـزار
سـاله اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه اگـر کار را
بـه مـردم بسـپاریم مـردم مـی داننـد چـه کار کنند،
گفتنـد :مشـکل مـا ایـن اسـت کـه سـعی م یکنیـم
کارهـا را دولتـی برگـزار کنیـم.
ایشـان سـپردن کار مـردم بـه مـردم را کاری
خردمندانـه دانسـته و آن را راه عبـور از مشـکالت
عنـوان کردنـد.
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه با اشـاره بـه ضرورت
راه انـدازی خـط آهـن آسـتارا ،گفتنـد :ایـن راه آهـن
بـه نفـع هـر  ۲کشـور و کریـدور شـمال -جنـوب
می باشد.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی همچنین
ادامه در صفحه 3

سالم بر محرم
(باز این چه شـورش اسـت که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم اسـت)
بـوی مرثیـه مـی ایـد و نوحـه خوانـی .زمیـن ،پیراهـن
سـیاهش را بـه تـن مـی کنـد و حجـم اندوهی بـزرگ را می
گریـد .قرن هاسـت که اسـمان ،اغـاز محرم الحـرام را ابرپوش
اسـت و بارانـی .قرن هاسـت که درختـان جهان ،شـعله پوش
عـزای داغـی بزرگنـد .مـن بـه بیابـان هـای عطش فکـر می
کنـم و بوتـه های سـوخته؛ به قلـب های کوچـک پراضطراب
مـی اندیشـم و تـار و پـود جانم در وسـعت اتشـی سـرخ ،به
خاکسـتر می نشـیند.
مویه های بی شکیب محرم
محـرم مـی ایـد؛ بـا پلـک هـای برشـته و دسـتانی تـاول
خیـز .دلـش مـذاب صاعقـه ای دیرسـال اسـت و از مرثیـه
هـای رنجـش ،قافیـه هـای داغ مـی چکـد .محـرم مـی ایـد؛
بـا خبـری طاقـت سـوز و جانـکاه و ثانیـه هایـی پرتشـویش
و خونیـن .شـانه هـای صبـورش ،کـوه هـا را سـرافکنده مـی
کنـد .صـدای گرفتـه اش ،دل کوچـه را ریش مـی کند .محرم
مـی ایـد و در مویـه های بی شـکیبش ،زخم سـالیان ،سـرباز
مـی کند.
(باز این چه رستخیز عظیم است)
ابرهـا ،تحویـل سـال  61هجـری را خـون باریدنـد؛ سـالی
کـه کـوران زمسـتانی اش ،هنـوز شـقیقه هـای زمیـن را می
سـوزاند .محـرم مـی ایـد و درختـان حماسـی اش در خـاک
سـرخ کربلا ریشـه مـی دواننـد .محـرم می ایـد؛ بـا روزهایی
دم کـرده و ابـری و دختـران مویـه ،حجـم مصیبتی سـنگین
را بـر سـر و سـینه مـی کوبند.
(باز این چه رسـتخیز عظیم اسـت کز زمین
بی نفخ صور خاسـته تا عرش اعظم است)
(عزای اشرف اوالد ادم)
ای مـاه دردهـای بـی شـمار ،ای شـاهد زخـم هـای کهنه!
لحظـه هـای غـم بـارت را عرش و فـرش ،دوشـادوش یکدیگر
مـی گریند .شـب های بی سـتاره ات را عاشـقانی بی شـمار،
بـا چشـم هایی اشـک بـار روشـن می کننـد .ای مـاه رنج ها
و نامردمـی هـا! سـر بـر زانو مـی گذاریـم و تمـام صحراهای
سـوخته جهـان را بـه مویه می نشـینیم.
سـرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
گویا عزای اشـرف اوالد ادم است
شـهر را بـوی غمـی اسـمانی در برگرفتـه اسـت و تقویـم
عشـق ،بـه صفحـه سـرخ حماسـه رسـیده .یعنـی ایـن کـه
ارتباطـی اسـت میـان پیراهـن های مشـکی که بـر تن مردم
شـهر مرثیـه مـی سـرایند ،بـا سـفیدی قلـب هایـی کـه در
داغ حسـینیان مشـتعل مانـده اسـت .ایـن یعنـی مـاه بـی
واسـطگی بـا کربلا .مـاه تلفیـق با عطش ،فرا رسـیده اسـت.
شـهر را بـوی غمـی اسـمانی در بـر گرفتـه و زنجیرهـای
تعلـق انسـان شکسـته و خـود را به زنجیر سـینه زنـی برای
محـرم کتـاب
نینواییـان ،دخیـل بسـته اسـت .ایـن یعنـی؛
ّ
انـدوه و مرثیـه اهـل والیـت نیسـت؛ کـه جوالنگاهـی اسـت
بـرای شـکفتن؛ بـرای رویـش .ایـن یعنـی بـه بهانـه حسـین
علیـه السلامبر سـینه زدن؛ امـا در حقیقـت بریـدن سـینه
از زنجیرهـای وابسـتگی بـه خـاک .و ایـن یعنـی تـا کربلا
فاصلـه ای نیسـت و تـا حسـین علیـه السلام ،تنهـا یـک
جرعـه عطـش ،باقـی اسـت.
شـهر را بـوی غمـی اسـمانی در برگرفتـه و کوچـه و
خیابـان هـا ،در تسـلّ ی وارثـان زخم ،سـیاه پوشـیده اند .این
یعنـی محـرم ،مترجـم حقیقـت به زبـان تمام کاینات اسـت.
ایـن یعنـی اغـاز محـرم ،ابتـدای بـاور گمشـده تریـن فضایل
در گسـتره زمـان هاسـت .این یعنـی هنگامه مرور خویشـتن
در محضـر عاشوراسـت .کـه تمـام زمیـن ،کربلای یاد اسـت
و سراسـر زمـان ،عاشـورای اقتـدا بـه حسـین علیه السلام و
محـرم ،جهانی
سلام بـر انـان کـه در پـس سـوختن در غـم
ّ
از سـاختن را دنبـال مـی کننـد.
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نمازجمعه
باالترین فریضه الهی است

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

دیدار عیدانه غدیر در منزل آیت اهلل آل هاشم
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

خب رنگار آدینه تبریز:
حجــت االســام رســول مشــهوری در ســخن رانی پیش
از خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه تبریــز بــا اشــاره
بــه اهمیــت نمازجمعــه و بــا تقدیــر از حضــور نمازگزاران
جمعــه گفــت :خداونــد در قــرآن کریــم مــی فرمایــد يَــا
ِلص َ
ِــن يَــ ْو ِم ال ْ ُج ُم َعــ ِة
أَيُّ َهــا ال َّذ َ
ــا ِة م ْ
ِيــن آ َم ُنــوا إ ِ َذا ن ُــود َِي ل َّ
اســ َع ْوا إِل َــى ِذ ْك ــ ِر َّ
ــم إ ِ ْن
الل َو َذ ُروا ال ْ َب ْي َ
َف ْ
ــر ل َ ُك ْ
ــع ذل ِ ُك ْ
ــم خَ ْي ٌ
َ
ــون (ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد ،هــر
ُــم تَ ْعل ُم َ
ُك ْنت ْ
گاه (شــما را) بــرای نمــاز روز جمعــه بخواننــد فــی الحال
بــه ذکــر خــدا بشــتابید و کســب و تجــارت رهــا کنیــد
کــه ایــن اگــر بدانیــد بــرای شــما بهتــر خواهــد بــود).
م یدانیــم کــه «ســعي» بــا «مشــي» در معنــي متفــاوت
اســت .در ســعي نوعــي عجلــه در نظــر گرفتهشــده
و معاملــه در حيــن اســتماع اذان حــرام قلمــداد شــده
اســت .ايــن شــتاب بــراي درک کلماتــي اســت کــه
راهنمــاي انســان بهســوی ســعادت دنيــا و آخــرت باشــد
و آگاهــي از امــوري کــه او را بــه خيــرات دنيــا و آخــرت
برســاند ،گــوش ســپردن بــه مطالبــي کــه حــس کنــد
پــس از اتمــام نمــاز در او اثــر گــذارده و تغييــر بــه وجــود
آورده اســت .پ سنمــاز جمعــه مرکــز تعليــم و ت ربيــت و
خودســازي اســت.
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه
آذربایجــان شــرقی اضافــه کــرد :الزم اســت کســب و کار
در روز جمعــه ،بــه هنــگام برپایــی نمــاز جمعــه تعطیــل
شــود .هیئــت هــای عــزاداری وکار و امــور دنیــوی در
زمــان برگــزاری نمازجمعــه بایــد تعطیــل شــده و مــردم
بــرای برپایــی نمازجمعــه شــتاب کننــد.
وی افــزود :بعضــی از عبــادت هــا در قــرآن جنبــه
طریقیــت دارد برخــی دیگــر موضوعیــت دارد .بــه طــور
مثــال آیــه ای کــه بــرای وجــوب روزه نــازل شــده جنبــه
طریقــت دارد.
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه
آذربایجــان شــرقی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد :خداونــد
در آیــه دیگــر مــی فرمایــد اقــم الصلــوة لذکــری نمــاز را
اقامــه کنیــد و ایــن خــود یــک طریقــت اســت بــرای
ذکــر پــروردگار.
مشــهوری ابــراز کــرد :ذکــر باالتریــن عبــادت اســت
و در آیــه فــوق الذکــر خداونــد بــه نمازگــزاران توصیــه
مــی کنــد بــرای ذکرخــدا در روز جمعــه عجلــه
نماینــد .نمازجمعــه و خطبــه هــای قبــل از نمــاز ذکــر
خداونداســت .یکــی از اهــداف اساســی این ســوره،ترغیب
و تشــویق و تحریــص مســلمانان بــه حضــور یکپارچــه در
اجتمــاع هفتگــی نمازجمعــه اســت.
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه
آذربایجــان شــرقی اضافــه کــرد :اســام دینــی جامــع
و پویاســت کــه بــرای روزهــای جمعــه نیــز ب رنامــه
دارد و در روز جمعــه نیــز مومنــان را بــرای حضــور در
نمازجمعــه و شــتاب در پیــروی از امــر خداونــدی توصیــه
مــی فرمایــد.
وی افــزود :نمازجمعــه باالتریــن فریضــه الهــی اســت
امــا تــا پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ایــن فریضــه
الهــی تعطیــل شــده بــود و معمــار کبیــر انقــاب
اســامی کــه اســام را در جهــان دوبــاره بــر ســر زبانهــا
انداخــت در  5مــرداد ســال  1358بــا حکمــی بــه آیــت
اهلل شــهید طالقانــی اولیــن نمازجمعــه بعــد از پیــروزی
انقــاب اســامی را پایــه ریــزی نمــود .و بــه تبــع آن در
شــهرهای دیگــر ایــن فریضــه الهــی پایــه ریــزی شــد و
در شــهرهای دیگــر دایــر شــد.
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه
آذربایجــان شــرقی خاطــر نشــان کــرد :نمازجمعــه از
امــور مختــص و شــئون مختــص بــه ولــی فقیــه اســت و
امامــت نمازجمعــه بایــد طبــق نظــر ولــی فقیــه تعییــن
شــود  .و اینــک در  900نقطــه از کشــور نمازجمعــه برپــا
مــی شــود.

صفحه 2

فرازی از وصیت نامه شهدا

دیدار عیدانه نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با پیشکسوتان و
رزمندگان گردان حبیب ابن مظاهر لشگر 31عاشورا

بازدید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از پروژه های جدید
شرکت تراکتورسازی ایران و دیدار با کارکنان این شرکت

دیدارجمعیازناظرانوکارشناساندفترنظارتاستانیشوراینگهباندر
آذربایجانشرقیبانمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

دیداراعضایستادپشتیبانیجبههمقاومتآذربایجانشرقی
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر با حضور و
سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
در محوطه مسجد تاریخی کبود تبریز

دیدار رئیس دانشگاه و جمعی از کارکنان و اساتید
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار مدیران و جمعی از کارکنان سازمان های تامین اجتماعی و
بهزیستی استان با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

اقامه اولين نماز جمعه
بعد از پيروزى
انقالب اسالمى ايران
ادامه از صفحه اول

میز خدمت دکتر منادی نماینده مجلس و ادارات برق ،آب وفاضالب ،گاز وآموزش فنی
وحرفه ای در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام( ره) تب ریز

نمـاز ،صـف جمعـه يـك صـف سياسـت و عبـادت و
اجتمـاع اسلامى اسـت و بايد بـا رهبـرى رهبريهايى كه
از مـردم و خـدا انتخـاب شـده انـد ايـن صفهـا تشـكيل
بشـود و نماينـده چنيـن رهبريهـاى الهـى باشـند .ولـى
بعـد از آن كـه اسلام و موازيـن و احكام اسلام به صورت
انح رافـى در آمـد ،صف جمعه هم وابسـته شـد ،به صف
طاغوتهـا؛ شـيعه در اقامـه ايـن جماعـت و ايـن اجتمـاع
توقـف كـرد ولى امروز كـه طاغوتها و طاغوتيان سـرنگون
شـده انـد و رهبـرى  ،رهبـرى الهى اسـت  ،امامت اسـت
 ،عـدل اسـت  ،قسـط اسـت بايـد مـا و همه بـرادران در
شـهرها و قصبـات و اط راف كشـور همان طـورى كه امام
خواسـته انـد ايـن صف را تشـكيل بدهنـد))...
ايشـان در خطبـه دوم بـه مهمترين مسـئله سياسـى
روز كـه انتخابـات مجلـس خبـرگان ( )101جهت تدوين
قانـون اساسـى جمهـورى اسلامى ايـران بـود ،پرداختند
و راهنماييهـا و تذك راتـى را در ايـن جهت ارائـه فرمودند.
بـا آغـاز اقامـه نمـاز جمعـه  ،گروهكهـاى مغـرور و
منافـق كـه بـراى فريفتـن مـردم و بـراى واژگـون نشـان
دادن مسـائل و بـه انحـراف كشـيدن انقلاب  ،دسـت به
تبليغـات بسـيار عظيـم و خطرناك و حسـاب شـده زده
بودنـد و سـرمايه هـاى عظيمـى را در اين مسـير به كار
گرفتـه بودنـد تـا بـا پخـش شـايعات و رواج اكاذيـب در
بيـن مـردم  ،انقلاب اسلامى را بـه انحـراف بكشـانند
و نابـود نماينـد ،ناگهـان بـا يـك معجـزه بـزرگ الهـى و
اسلامى روبـرو شـدند و بـا برپايـى نمـاز دشـمن شـكن
جمعـه تمامـى نقشـه هـاى منافقـان نقـش بـر اب شـد
و اينـان كـه سـالها چهـره خـود را در پوششـى از صلاح
و سـداد مخفـى كـرده بودنـد ،نتوانسـتند ايـن امـت را
بـه گم راهـى بياندازنـد و اتحـاد و اجتمـاع صفـوف نمـاز
گـزاران نمـاز جمعـه بـود كـه سـرانجام توطئـه هـاى
حسـاب شـده و ترتيـب يافتـه منافقان را خنثى سـاخت
و حيلـه و تزويـر آنـان را در هـم شكسـت  .شـياطين و
منافقـان در همـه جـا راه يافتنـد امـا در صفـوف نمـاز
جمعـه هرگـز راه نيافتنـد و در هـر كجـا عالمـى آگاه
و نمـاز جمعـه اى بـا شـكوه بـود منافقـان از آنجـا رانده
شـدند و سـرانجام از صفـوف هميـن نماز جمعـه ها بود
كـه مشـتهاى گـره كـرده به سـوى منافقـان و احـزاب و
گروهكهـاى مغـرور و مسـتكبر و از خـدا بى خبر نشـانه
رفـت و آنـان را پ راكنـده  ،متـوارى و نابـود سـاخت و از
هميـن سـنگر الهـى نمـاز جمعـه بـود كـه تـوده هـاى
آگاه حـزب اهلل ضـد انقلاب را مجبور به شكسـت كردند
و نفـرت و خشـم و غضـب خـود را بـر سـر منافقـان و
معانـدان باراندنـد.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

صفحه3

وظائف زن و مرد (وفاداری)

مخالفت جمهوری اسالمی
با مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان
ادامه از صفحه اول

قسمت سیزدهم

نقاشی مهدی آهن کاران
پایه یازدهم مدرسه رشدیه ناحیه 5

آموزش های غیررسمی مهارت محور و
اشتغالمحور

خب رنگار آدینه تب ریز:
در اولیــن روز از گ رامی داشــت هفتــه مهــارت ،کار آف رینــی و
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای ،مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
اســتان آذربایجــان شــرقی ســخن ران پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه
تب ریــز بــود.
علــی مشــایخی ،مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان آذربایجــان
شــرقی در ســخن رانی پیــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه
تب ریــز هــم زمــان بــا اولیــن روز از آغــاز هفتــه ملی مهــارت ضمــن تب ریک
ایــن ایــام بــه تالشــگ ران و جهادگــران عرصــه مهــارت آمــوزی اســتان گفت:
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور و بــه تبــع آن ادارهکل آمــوزش
فنــی و حرفــهای اســتان آذربایجــان شــرقی تنهــا متولــی آمــوزش هــای
غیــر رســمی مهــارت محــور و اشــتغال محــور در کشــور اســت
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان آذربایجــان شــرقی ت ربیــت
نیــروی کار ماهــر ،متعهــد و متخصــص جهــت رفــع نیــاز بــازار کار ،صنایع
و نیــز ایجــاد اشــتغال بــا تکیــه بــر توانمنــدی و پنجــه هــای کار آمــد
نوجوانــان و جوانــان ایــن مــرز و بــوم رو جــزو وظایــف کاری ایــن اداره کل
برشمرد.
علــی مشــایخی ،از تب ریــز بــه عنــوان نگیــن صنعــت ایــران نــام بــرد و
افــزود :تب ریــز ،شــهر قهرمــان هــا ،شــهر اقتصــاد و قطــب تولید و اشــتغال
در کشــور اســت و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان آذربایجــان
شــرقی مســئولیت ت ربیــت و تحویــل نیروی انســانی متعهــد و توانمند در
جهــت ایجــاد زیــر ســاخت هــای اشــتغال در اســتان آذربایجــان شــرقی و
شــهر تب ریــز را برعهــده دارد.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان آذربایجــان شــرقی در ادامــه
ســخنان خــود پیــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره
بــه وجــود تنــوع آموزشــها در آمــوزش فنــی و حرفــه ای خاطــر نشــان کرد:
آموزشــهای فنــی و حرفــهای در ۱۶قالــب آموزشــی ارائــه م یشــوند کــه
یکــی از ایــن نــوع آمــوزش هــا در حــوزه قــرارگاه مهــارت آمــوزی نیروهــای
مســلح ،آمــوزش ســربازان وظیفــه اســت و هــر ســربازی کــه وارد هــر یــک
از نیــروی هــای مســلح شــود ،شــرط تســویه حســاب و خــروج از پــادگان،
داشــتن گواهینامــه بی نالمللــی از ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای
کشــور و بــه تبــع آن در اســتان خواهــد بــود و هــر ســرباز بایــد بــه یــک
مهــارت مزیــن شــود کــه بعــد از پایــان خدمــت ســربازی بتوانــد بــه یــک
اشــتغال دســت یابــد.
مشــایخی افــزود :بخــش دیگــری از آموزشــهای ایــن اداره کل ،در حــوزه
آســیب هــای اجتماعــی اســت.
زنــان س رپرســت خانــوار در حاشــیه شــهرها ،آمــوزش در زنــدان هــا،
آمــوزش در مرکــز مــاده  ،16مرکــز نگهــداری معتــادان بهبــود یافتــه کــه
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان  6کارگاه آموزشــی و  6کارگاه اشــتغال را
بــرای آنــان تجهیــز نمــوده تــا بتواننــد بعــد از اتمــام دوره پاکســازی بــرای
خــود اشــتغال ایجــاد کننــد.
وی اضافــه کــرد :در حــوزه اشــتغالزایی آمــوزش هــای مهــارت محــور
مــا در قالــب دو طــرح کحــاد و نخلســتان کــه از جملــه طــرح هــای
دانشــجویی اســت و مختــص دانشگاههاســت و بــا هــدف کاهــش بیکاری
بــا رویکــرد ارائــه مهــارت هــای مــورد نیــاز فــارغ التحصیــان دانشــگاهی
اجــرا مــی شــوند.
مشــایخی خاطــر نشــان کــرد :آمــوزش هــای دانــش بنیــان ،تخصصــی،
خــاق محــور بایــد یــک پیوســت مهارتــی داشــته باشــند تــا بتــوان ایــن
خــاء موجــود در بیــن صنعــت و دانشــگاه را بــا آمــوزش هــای مهارتــی
جبــران نمــود.
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان آذربایجــان شــرقی همچنین
در حــوزه صنایــع و صنــوف حرفــی بــرای گفتــن دارد.و بــا ارائــه مجوزهای
جــوار و بیــن کارگاهــی بــه توانمندســازی کارگــران ماهــر و نیمــه ماهــر
صنایــع کمــک مــی کند.
مشــایخی افــزود :امــروزه یکــی از بهت ریــن الگوهــای آموزشــی طــرح
اســتاد -شــادگردی اســت کــه ایــن طــرح بــه نــام تب ریــز ثبت شــده اســت.
وی تص ریــح نمــود :آمــوزش در محیــط کار واقعــی در دل صنایــع و
در خــط تولیــد و در محیــط واقعــی صــورت مــی گیــرد و در خصــوص
اهمیــت ایــن موضــوع همیــن بس کــه کارفرمایــان بــه ازای  3نفــر مهارت
آمــوز ،از معافیــت هــای بیمــه ای از  100ســاعت تــا  18مــاه برخــوردار
مــی شــوند.

حجت االسالم جلیل جلیلی

ســخن در رابطه با وظایف متقابل همس ران است،از جمله
آداب و اخالقیاتی که زن و شوهر در خانواده موظف به م راعات
آن هســتند ،وفاداری نسبت به همســر است ،اصل وفاداری
بین زن و مرد از اموری اســت که با طبیعت بشری سازگاری
دارد .اسالم دین فطرت است و به این امر با روشنترین حالت
تأکید کرده است .درواقع تولید نسل از مقاصد طبیعت است
کــه خداوند آن را در قالب ازدواج ریخته و هم راه با تعهد ق رار
داده است 1 .در این صورت اگر زوجین متعهدانه و مسئوالنه
در عرصه زندگی ظاهر شــوند ،قطعاً زندگی به سمت و سوی
شــیرینی و وفاداری خواهد رفت .خداونــد متعال م یفرماید:
«بَلــى َم ْن أَ ْوفى ب ِ َع ْه ِد ِه َو اتَّقى َفــإ َِّن َّ
َّقين...؛ 2
ب ال ْ ُمت َ
اللَ يُحِ ُّ
آری ،کســی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشــه
نماید( ،خدا او را دوســت م یدارد؛ زی را) خداوند پرهیزگاران را
دوست دارد».
ازدواج عهد و پیمانی مقدس اســت که وفای به آن نشان
ذين آ َم ُنوا
از تقوای فرد دارد .در آیه دیگر آمده است« :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
أَ ْو ُفوا ب ِال ْ ُعقُودِ» 3 .عقود در این آیه به مطلق عقود اشاره دارد و
شــامل هر عقدی از بیع و نکاح م یشود 4 .در قرآن از ازدواج
به عنوان میثاق «غلیظ» یاد شــده که بــه تعهدات آن باید
ض َو
پایبند بودَ «:و َك ْي َف ت َْأخُ ُذون َ ُه َو َق ْد أَ ْفضى ب َ ْع ضُ ُك ْم إِلى ب َ ْع ٍ
أَخَ ْذ َن ِم ْن ُك ْم ميثاقاً َغليظاً؛  5چگونه آن را باز پس مىگیرید،

جدایی و حتی گاهی باعث قتل و جنایت شــده اســت .و در
مواردی هم اف راد بنا به شــرایطی خاص مثل وجود فرزندان از
لغزش همسر خود چشم پوشی کرده و فقط به ظاهر به زندگی
زناشــویی ادامه داده ولی هرگز زخمی را که در این راه برداشته
اند التیام نبخشیده و این زخم کهنه باقی مانده است و از عشق
و محبت واقعی چیزی در خانواده یافت نمی شود.
اگر کســی بی وفایی ببیند ســوء ظن و بد گمانی ب رای
همیشــه در وجودش رخنه می کنــد و جب ران خیانت و بی
وفایی کاری بســیار دشــوار و در مواقعی ناممکن است .پس
باید ســعی کرد هرگز دچار چنین لغزش و اشــتباهی نشد
و با پرورش فضائل اخالقی و انســانی از خیانت دوری جست
زی را بســیاری از این خطاها در اثر هوس بازی و لذات زودگذر
می باشد .البته خیانت در هر زمینه یا رابطه ای امری است،
کسی که دارای فضائل اخالقی باشد در تمام امور زندگی پای
بند به تعهدات اجتماعی و اخالقی می باشــد پس در زندگی
خانوادگی هم متعهد خواهد بود.
از این جهت یکی از راه هایی که می تواند جلوی بسیاری
از بــی وفایی ها را بگیرد عبارت از این اســت که به نیازهای
روحی ،عاطفی،عشقی و جسمی همسر خود از هر نظر توجه
نمایید و در رفع آن تالش کنید ،زی را اگر زن یا مردی نیازهای
خود را در کنار همسرش برآورده نکند ممکن است ب رای رفع

در حالى که شــما با یکدیگر تماس کامل داشــتهاید؟ و [از
این گذشــته] آنها [هنگام ازدواج] از شــما پیمان محکمى
گرفتهاند».
اســام به عنوان دین کامل ،وفاداری را امری تکامل بخش
و ضروری به حســاب م یآورد و این تعهــد تنها در لحظات
ســختی به بوته آزمون گذاشــته م یشــود 6 .دختر عالمه
طباطبائی م یگوید:
«در اتاقی کــه ک رایه کرده بودیــم ،در طرفی ،پدرم ب رای
طالب تدریس م یکرد و ما در پشــت پرده زندگی م یکردیم؛
ولی با تمام این مشــکالت ،زندگی بســیار شــادی داشتیم.
مادرم مشــکالت را از پدرم پنهان م یکرد و معتقد بود حتی
یک ساعت اشــتغال ذهن پدرم به مسائل زندگی ،ب رای مادر
گناه محســوب خواهد شد و تمامی مشــکالت زندگی را از
پدر پنهان م یکردند تا ایشــان با خیال آسوده به تحصیل و
تدریس بپردازند»7 .
ابعاد مختلف وفاداری
وفاداری دارای دو جنبه عاطفی ،و جســمی می باشد .دیده
شده اف رادی از نظر جسمی و جنسی هرگز خیانت نکرده اند ولی
از نظر عاطفی و روحی وفادار نبوده اند و هر چند در کنار همسر
خود بوده اند ولی فکر و روح و قلبشان در جای دیگری اسیر بوده
است.که این نیز خیانت و بی وفایی محسوب می شود.
وفاداری و حفظ تعهد یک خصیصه انسانی است که در کلیه
روابط انسانی (مثل روابط دوستانه یا روابط کاری و غیره) و مهمتر
از همه روابط زناشــویی باید به آن توجه شود ،پرورش یک چنین
خصلت انسانی بستگی به شخصیت و ت ربیت فرد دارد و چیزی
نیست که بتوان آن را به کسی در چند جمله آموزش داد .بلکه باید
در سیر پرورش شخصیت هر انسانی به تکامل برسد.
ولی در چند ســطر می توان گفــت :وقتی فردی خودش
را در چهارچــوب ازدواج و خانواده قــرار می دهد باید پایبند
یک ســری تعهدات اخالقی گردد و خــود را ملزم به رعایت
تعهدات خاصی نماید و در این راه باید بســیاری از رفتارها و
حتی چشــم  ،گوش و قلب خود را مهار نماید تا مبادا دچار
لغزش شــود،زی را کوچکترین لغــزش و خطایی می تواند بی
وفایی محســوب گردد که در قاموس زناشــویی این گناهی
است نابخشودنی که پایه و اساس زندگی را وی ران می کند.
گاهی دیده شــده کوچکترین لغزش و بی وفایی منجر به

آن به ســمت اف راد دیگر گ رایش روحی یا جسمی پیدا کند.
لذا توجه به خواســته های یکدیگر از مهمترین عواملی است
که می تواند از بسیاری لغزشها جلوگیری نماید8.
نتیجه گیری
به طور کلی از جمله راهبردهای توســعه ی وفاداری می
توان به موارد ذیل اشاره کرد:
محبت و دوســت داشــتن یکدیگر ،اب راز عشق و محبت،
راســتگویی و صداقت ،خیرخواهی ،پرهیــز از خودمحوری،
تبییــن عملکرد هر یک از زن و شــوهر در انجام دادن امور
ب رای یکدیگر ،رازداری ،هنر خوب گوش دادن سخنان همسر،
خودنگهداری و مدارا ،پرهیز از مطلق اندیشــی ،التزام عملي
به وظايف اخالقي و حقوقي ،سپاســگزاری در قبال خدمات
یکدیگر ،پرهیز از مقایســه ی همســر با دیگ ران.و در مقابل
خصايص و رفتارهایی چون مخفی کاری ،سوءظن و بدبینی،
ایجاد رابطه ی عاطفی بــا نامحرمان ،نبود تعاون و همکاری،
نبود همفکــری و همگامی،نبود احتــرام متقابل به یکدیگر
و نبــود انگیزه ب رای برق راري روابط زناشــويي موفق ،از جمله
عوامل زیانبار و از آسیب های وفاداری و اعتمادسازی است9.
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تاکیـد کردنـد :دالر را بایـد از مسـیر تجـارت جهانی
خـارج کـرد کـه مـی تـوان ایـن موضـوع را بـه مرور
زمـان عملیاتـی کرد.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با اشـاره
بـه سـرود سلام فرمانـده و و ف راگیـر شـدن آن در
ایـران و منطقـه حتـی در جهـان تصریـح کردنـد:
ف راگیـر شـدن ایـن سـرود نشـان داد کـه برخـی
نهادهـا بـه بلـوغ رسـیدند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان یـادآور
شـدند :سـرود سلام فرمانـده ثابـت کـرد جبهـه
فرهنگـی انقلاب در کنـار تجمعهـای انسانسـاز
محـرم ،صفـر ،فاطمیـه و اربعیـن توانایـی آن را دارد
کـه هـزاران نفـر را بـرای چندین سـاعت با عشـق و
عالقـه بـه خیابانهـا آورده و این سـرود را همخوانی
کنند و سـرود سلام فرمانـده خط بطالنی بـر افکار
کسـانی بـود کـه معتقـد بودنـد مـردم در صحنـه
نیستند .
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اهـم مذاکراتی که
روسـای جمهـوری روسـیه و ترکیـه در محضـر
رهبـر عظیـم الشـان جمهـوری اسلامی ایـران
داشـتند ،اظهـار کردنـد :اگـر راه در مقابـل ناتو باز
باشـد ،حـد و مـرزی نمـی شناسـد و منشـا جنگ
می شـود.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه بایـد بین
م راسـم سـوگواری و جشـن موازنـه منطقـی برقـرار
شـود ،افزودنـد :نوجوانـان و جوانـان در سـرود سلام
فرمانـده توانسـتند مردم را به میـدان آورده و موجب
شـادابی در جامعه شـوند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در
بخـش دیگری از سـخنان خـود اظهار کردنـد :واقعه
تاریخـی مباهلـه اگـر هـم سـطح بـا واقعـه غدیـر
نباشـد از واقعـه غدیـر کـم اهمیـت تـر نیسـت و
نشـان دهنـده جایگاه اهل بیـت(ع) به ویـژه حضرت
امی رالمؤمنیـن(ع) اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
افزودنـد :مباهلـه و غدیـر دو واقعـه مهـم تاریـخ
اسلام هـر دو در مـاه ذی الحجـه رخ داده انـد
امـا متأسـفانه بـه مباهلـه آن گونـه کـه انتظـار
مـیرود توجـه نشـده اسـت .ایـن واقـع بـه
انـدازه ای دارای اهمیـت اسـت کـه الزم اسـت
ایـن روز را بـا تبییـن جوانـب مختلـف آن بـزرگ
داشـت و معرفـی کـرد .ایـن واقعـه بسـیار عظیم
بایـد در تمـام عرصـه ها به ویـژه مجامـع جهانی
گرامی داشـته شـود.
خطیـب جمعـه تبریـز در ادامـه خطبـه هـای
نمازجمعـه گفتنـد :پاسداشـت ایـن روز بـزرگ و
مانـدگار در تاریـخ اسلام و شـیعه کـه سـند روشـن
حقانیـت والیـت و نبـوت اسـت باید نسـل به نسـل
و سـینه به سـینه به نسـل جـوان مومـن و انقالبی
منتقل شـود.
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از
خطبـه هـای ایـن هفتـه نمازجمعـه تبریـز
همچنیـن بـا تاکیـد مجـدد و بیـان چهـار
موضـع مهـم رهبـر انقلاب در دیـدار روسـای
جمهـوری روسـیه و ترکیـه بـا ایشـان ،گفتنـد:
هشـدار نسـبت بـه تهاجـم نظامـی ترکیـه بـه
شـمال سـوریه ،مسـدود سـازی مـرز ایـران و
ارمنسـتان ،خـارج کـردن آمریکای یهـا از شـرق
فـرات در سـوریه و کنـار گذاشـته شـدن دالر در
تجـارت جهانـی و منطقـهای بـه مـرور زمـان از
اهـم تاکیـدات و نتایـج مذاکـرات رئیـس جمهور
روسـیه و ترکیـه بـا رهبـر معظم انقالب اسلامی
اسـت.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی در بخش
پایانـی سـخنان خـود گفتنـد :دیـوان محاسـبات
کشـور توانسـته تفریغ بودجـه را قبـل از موعد مقرر
انجـام و نتیجـه آن را اعلام کنـد که از ایـن بابت از
دسـت انـدرکاران قدردانی مـی کنم.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
شیخ محمدطه نجف تبریزی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
شـیخ محمد طه نجـف تب ریزی
فرزنـد شـیخ مهـدی از اعاظـم
علمـا و اکابـر فقهـا و م راجـع
عظـام تقلیـد جهـان تشـیع در
قـرن چهاردهـم هجـری قمـری
اسـت .نیـای اعلای وی «حـاج
نجـف» از تب ریز به شـهر مقدس
نجـف مهاجـرت کـرد و خاندان
علـم و اجتهـاد «آل نجـف
تب ریـزی» را بنیـان نهـاد .ایشـان
در سـال 1241ق ب رابـر بـا سـال
1204ش .در شـهر نجـف اشـرف متولـد گردیـد .مقدمات و سـطوح عالی
علـوم اسلامی را نـزد شـیخ عب دالرضـا طفیلـی و دایـی خود شـیخ جواد
نجـف آموخـت  .آنگاه در حلقه شـاگردان حض رات آیات عظام شـیخ اعظم
م رتضـی انصـاری و سـپس آقا سـید حسـین کوه کمـری درآمدو سـالیان
متمـادی از محضـر پر فیض ایشـان مسـتفیض و به مقام شـامخ اجتهاد
نایل گشـت.
پـس از رحلـت مرجـع عظیـم الشـان شـیعه آیـت اهلل العظمـی میرزا
محمدحسـن شـی رازی ،در شـمار م راجـع بـزرگ جهـان تشـیع درآمـد و
بسـیاری از شـیعیان بـه ویـژه مـردم عـراق و عـرب مقلـد وی شـدند.
حض رتـش علاوه بـر فقـه و اصـول در حدیث رجـال ،تاریخ و علـوم ادبی
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهـد و تقـوا و عبـادت و صبـر بر ابتلا و بی
اعتنایـی بـه زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار خـود بود.
وفات آن عالم ربانی و فقیه صمدانی در سـیزدهم شـوال المکرم سـال
 1323ق .ب رابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال 1284ش .اتفـاق افتاد پیکر پاکش
پـس از تشـییعی بـا شـکوه در بـاب القبله حـرم مطهر مولـی الموحدین
امی رالمومنیـن امـام علـی علیـه السلام در کنـار مرقـد اسـتادش شـیخ
م رتضـی انصاری جـای گرفت.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

فروش تخم مرغ همراه با شانه و جعبه
آیـا فـروش تخـم مـرغ با شـانه یا جعبـه ،جایز اسـت؟ این
کـه جعبـه تخـم مـرغ را بـه قیمت خـود تخم مرغ بفروشـند
و قیمـت جعبـه را کـم نکنند ،مصداق کم فروشـی نیسـت؟
جـواب :اگـر عـرف بـازار چنیـن باشـد و خریـدار بدانـد که
کاال همـراه بـا جعبـه و بسـته بنـدی ،وزن مـی شـود و وزن
جعبـه غیرمعمـول نباشـد ،اشـکال نـدارد.
جهیزیه خریداری شده از طرف مرد
مـرد و زن هنـگام ازدواج در سـندی عـادی توافق می کنند
کـه مـرد ،وسـائلی از قبیـل یخچـال ،تلویزیـون و  ...را تهیـه
کند؛ مالک این وسـائل از نظر شـرعی چه کسـی می باشـد؟
جـواب :وسـائلی کـه توسـط مـرد تهیـه مـی شـود ملـک
اوسـت هر چنـد بـرای اسـتفاده در اختیار زن
قـرار داده باشـد ،مگـر ایـن کـه ثابـت شـود با
هبـه ،صلـح و ماننـد آن ،ملکیـت آن را بـه زن
منتقـل کرده اسـت.

تقويم تاريخ

رویدادهایمهماینروزدرتقویمخورشیدی
(  7مرداد ) 1401
طــرح اســتيضاح دولــت «رضــا خــان» از ســوي نماينــدگان اقليــت
مجلــس بــه رهبــري «مــدرس» ( 1303ش)
الس ــلطنه» صــدر اعظــم
لغــو كاپيتوالســيون ،بــه فرمــان «صمصــام َّ
احمــد شــاه قاجــار ( 1297ش)
فــرار بنــيصــدر رييــس جمهــور مخلــوع ايــران و رجــوی سردســته
منافقــان بــه ف رانســه ( 1360ش)
آغاز عمليات متوسط والفجر 3در مه ران ( 1362ش)
درگذشت «هادي اسالمي» بازيگر تئاتر و سينما ( 1372ش)
رحلتعالممجاهدشیخمحمدتقیبهلول(1384ش)
درگذشت استاد عب داهلل ف رادی (1375ش)
شهادتشهیدغالمعلینادریبنی(1361ش)
در جــاده هــزار در اثــر تصــادف یــک ســواری و یــک کامیــون یــازده
نفــر س رنشــینان ســواری کشــته شــدند(1351ش)
اولینموافقتنامهبازرگانیای رانوسوریهامضاءشد(1353ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  29ذی الحجه ) 1443
درگذشت «ابنخياط» دانشمند و نحوي بزرگ( 320ق)
تصــرف شــهر بيــروت توســط ســپاهيان مســلمان شــام و مصــر در
جنــگ بــا صليبــيهــا(690ق)
شــهادت روحانــي آگاه و مبــارز انقالبــي «شــيخ محمــد خيابانــي»
در تب ريــز( 1338ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  29جوالی ) 2022
«شــار ْل دهم»
پيــروزي قيــام ضــد ســلطنتي ملــت ف رانســه برضــد
ْ
پادشاه ف رانســه (1830م)
تولــد «د ْ
اگ هامــر شــول ْ ْد» دبيــر كل پيشــين ســازمان ملــل متحد
(1905م)
پيــاده شــدن نيروهــاي ژاپــن در ســواحل هنــد و چيــن در ج ريــان
جنــگ جهانــي دوم (1941م)
آغاز كنف رانس صلح پاريس (1946م)

تسلیتنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی

در پی درگذشت حجت االسالم موسویان شربیانی
خبـر درگذشـت مرحـوم جنـاب حجت
االسلام حـاج سـید کاظـم موسـویان
شـربیانی پدر گ رانقدر شهید واالمقام سید
مصطفی موسـویان ش ربیانی موجب تأثر و
تألـم ف راوان شـد.
ایـن شـیر مـردان اسـطورههای صبـر و
مقاومت هسـتند که فرزندانـی غی رتمند و
شـجاع پـرورش دادنـد و در راه دیـن و میهـن آنـان را به ق ربانگاه عشـق و ایثار فرسـتادند و در ف راقشـان
چـون کوه ایسـتادند.
ایـران اسلامی امـروز عـزت ،سـربلندی و دوام خود را مدیون این عزیزان اسـت و تاریـخ این ملت ایثار
و از جانگذشـتگی شـان را ف راموش نخواهد کرد.
اینجانـب ضایعـه ف راق این انسـان پـاک نهاد را به مـردم غیور اسـتان ،خانوادههای معظـم ایثارگ ران
و بویژه اهالی محترم شهرسـتان سـراب و شـهر شـربیان و خانواده محترم ایشـان تسلیت عرض نموده
و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای بازماندگان صبر و بـرای روح بلند آن پدر فداکار رحمت واسـع ه الهی
آرزومندم.
سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تب ریز

زودبازدهی بنگاه های اقتصادی کوچک

دکتـر “محمـد فرشـکاران” رئیـس سـازمان
مدی ریـت و ب رنامـه ریزی اسـتان گفت :مـا تج ربه
توجـه و حمایـت از بنگاه هـای اقتصادی کوچک
و زودبـازده را در سـال هـای قبل داشـته ایـم؛ اما
هیچـگاه به موضوع “خوشـه سـازی” توجه نکرده
ایم ،سیاسـتی کـه تولید ،اقتصـاد ،بـازار ،مصرف
کننـده و حتی صادرات را یکجـا در برمی گیرد و
باعـث رونق و توسـعه پرشـتاب می شـود.
وی گفـت :خوشـه سـازی در حـوزه تولیـد و
اقتصـاد باعـث ایجاد رونـق اقتصـادی و تضمین
تولیـد ،اشـتغال و درآمـد در همـه حـوزه ها می
شـود ،تـوان رقابـت را باال مـی برد ،به پیشـران و
راهبر توسـعه تبدیل می شـود و اهداف توسـعه
را محقـق مـی کند.
فرشـکاران در بخـش دیگـری سـخنان خود
سـازمان ب رنامـه و بودجـه را مسـوول مسـتقیم
توزیـع اعتبـارات و بودجـه هـای مـورد نیـاز
بخـش هـای مختلـف اقتصـادی ،اجتماعـی،
فرهنگـی ،ورزشـی ،بهداشـت و درمـان ،دفـاع و
امنیـت ملـی و دیگـر بخـش هـا ،بـا محوریـت
توسـعه و تحقق اهداف توسـعه کشـور در بستر
ب رنامـه هـای پنـج سـاله و بودجـه هـای سـاالنه

دانسـت.
وی افـزود :همچنیـن ،پیش بینـی و تعیین
سـهم درآمـدی هـر یـک از بخـش ها بر اسـاس
سیاسـت هـای کلـی نظـام ،مجلـس ،مجمـع
تشـخیص و در نهایـت دولت ،در راسـتای تحقق
ض ریب رشـد همه بخش هـای تولیدی ،صنعتی،
صادراتـی و مالیاتـی از دیگـر وظایـف و ماموریت
هـای ایـن سـازمان به شـمار مـی رود و ترکیب و
مجمـوع این سیاسـت ها و وظایـف ،الگوی کلی
و مشـخص توزیع و تخصیص اعتبـارات و بودجه
های سـاالنه کشـور در همه اسـتان هـا و بخش
هـا را شـکل مـی دهد.
رییـس سـازمان مدیریـت و ب رنامـه ریـزی
اسـتان همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی
در خصـوص نقـش درآمدهـای اسـتانی در
تخصیـص بودجـه هـای سـاالنه هـر اسـتان
بـه چـه میـزان اسـت ،اظهار داشـت :پیـش از
ایـن و بـر اسـاس پیشـنهاد مشـخصی ،قـرار
بـود ،سـهم درآمـدی اسـتان هـا در جـذب و
تخصیـص اعتبـارات ملـی و اسـتانی ،در قالب
پیوسـت هـا و تبصـره هـای خـاص بـرای هر
اسـتان در قانـون بودجـه و بـر اسـاس نیازهای
اختصـاص هـر اسـتان پیـش بینـی شـود
و تخصیـص یابـد؛ کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه
سیاسـت هـای کلـی و توجیـه این کـه ،اغلب
اعتبـارات مـورد نیـاز اسـتان هـا در قالب برش
هـای اسـتانی بودجه قابـل پیش بینی اسـت،
محقـق نشـد ،در حالـی که بـه اعتقـاد من ،در
اسـتان خودمـان ،مـی شـود بهتـر و بیشـتر از
ایـن سـطح عمـل و کار کـرد.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

آزمون ورودی حوزه علمیه در
آذربایجان شرقی برگزار شد
آزمــون حــوزه علمیــه در اســتان
آذربایجــان شــرقی همزمــان بــا سراســر
کشــور در مصــای امــام خمینــی (ره)
تبریــز و بنــاب برگــزار شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه ،حجــت االســام مرتضــی
قربانــی معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه
اســتان آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره

بــه برگــزاری آزمــون ورودی حــوز ه
علمیــه اســتان آذربایجــان شــرقی،
اظهــار داشــت :در ایــن آزمــون کــه
امــروز در مصــای امــام خمینــی (ره)
تبریــز برگــزار شــد ،حســب اســتعداد و
عالقــه ،افــرادی کــه نمــرات و ســطح
بیشــتری از معلومــات را داشــته
باشــند انتخــاب و بــرای مصاحبــه و
ورود بــه حــوزه دعــوت خواهنــد شــد.
وی افــزود :بعــد از اعــام نتایــج
اولیــه ،دورههــای تثبیــت ،میثــاق
طلبگــی ،مصاحبــه و تحقیقــات
میدانــی و آزمایــش ســامت طــی
حــدود  ۲مــاه انجــام و پــس از آن
پذیرفتــه شــدگان نهایــی مشــخص
میشــو د .

معرفي کتاب

شفیقه موسوی

طب االئمه

كتـاب «طـب االئمه»
تاليف عالمه سـيد عبد
ّ
شـب ركاظمى (ره) و
الل ّ
برگـردان فارسـي لطيف
راشـدي بـه همـت
انتشـارات «حضـور» در
سـال  1385فيپـا گرفته
و در  224صفحـه بـا
 3000نسـخه در قطـع
رقعـي روانـه بـازار كتاب
شد .
چـه كسـي بهتـر از خالـق و آف ريننـده انسـان مـي تواند
انسـان را بشناسـد و درد او را درمـان كنـد .يـاد خداوند و ذكر
نـام پر بركت او شـفا دهنـده دردمندان اسـت .خداوند قدوس
بـر بندگانـش منت نهـاده و پيامبـران و اولياي خود را از سـر
لطـف فرسـتاده تا با راهنمايـي هاي خود ،رحمـت الهي را بر
ايشـان ارزاني دارند.
اسلام در زمینه بهداشـت و درمان صاحب سبک و مکتب
اسـت ،پیامبـر اکـرم(ص) و ائمـه اطهـار (ع) اصولـی را متذکر
شـده انـد کـه اگر مـورد توجه دانش پزشـکی و عمـوم مردم
قـرار گیـرد ،تحولی عمیق در ایـن زمینـه روی خواهد داد.
تعاليـم پيامبر رحمت حضـرت محمدبن عبـداهلل (ص) و
همچنيـن امامـان به حـق (ع) نه تنهـا ب راي سلامت جان و
روان اسـت ،كه سلامتي جسـم را هم شـامل مي شـود .آن
طبيب د ّوار به طب و جانشـينان آن گ ران قدر ،درمان كننده
هر دردي هسـتند .ايشـان درمان كننده بيمـاري هاي صعب
العلاج روحـي و روانـي بـوده كـه البتـه آسـان تـر از بيماري
هـاي روحـي ،طبيب بيماري هاي جسـمي نيز مي باشـند.
بناب رايـن بايـد ب راي درمـان دردهاي خـود ،به ايـن بزرگواران
م راجعـه نمـود و به «طب اسلامي» متوسـل شـد؛ طبي كه
سلامتي صد در صد در پـي دارد.
گـروه زيـادي از بـزرگان مكتب شـيعى بـا تالش فـراوان به
جمـع آورى احاديـث پي رامـون پزشـكى پرداختهاند كـه از آن
سـي ار بصـرى كاتـب طاهريـان در
جملـه مىتـوان بـه ابـن ّ
روزگار امام حسـن عسـكرى (ع) ،ابو احمد جلودى از مشـايخ
ابـن قولويـه ،شـيخ احمـد بلادى بح رانـى صاحـب «الطب
االحمدى» ،عالمه سـيد عبد ّ
شـب ركاظمى صاحب «طب
الل ّ
االئمـه عليهم السلام» اشـاره نمود.
كتـاب «طـب االئمـه عليهم السلام» اثري بس ارزشـمند
اسـت كه مشـتمل بر مجموعـه رواياتي از پيامبـر اكرم (ص)
و ائمـه معصومين (ع) اسـت .كه بـا بيان دعاهايي بـه درمان
روحـي و هـم بـا بيـان مـوارد دارويـي و گياهـي بـه درمـان
جسـمي بيمـاران مبتال پرداخته اسـت.
در مجموعـه حاضـر پي رامـون آنچـه اجـل را دفـع  ،عمر را
طوالنـی و مـال را افـزون مـی کنـد و آنچه که عمـر را کوتاه،
مـال را انـدک و بلا را نـازل مـی کنـد؛ چنيـن آمـده اسـت:
«حضـرت رسـول اكـرم (ص) فرمـوده انـد :مـرگ آدمـی را از
سـرگناه ،بیشـتر از مرگ وی به خاطر ف را رسـیدن اجل است
و زندگـی او از سـر نیکـی ،بیـش از زندگـی او بـه خاطر عمر
اسـت .و فرمـوده انـد :هرکـس دوسـت دارد اجلش بـه تاخیر
افتـد و از آنچـه خداونـد بـه وی داده لـذت ببـرد ،بایـد پـس
از مـن بـا اهـل بیت مـن به نیکی و شایسـتگی رفتـار کند
و هرکـس چنیـن نکنـد خداونـد عمـر او را کوتـاه مـی کند
و در روز واپسـین بـا رویـی سـیاه بـر مـن وارد مـی شـود ...
قطـع رحـم ،قسـم دروغ ،سـخن دروغ ،زنا ،راه را بر مسـلمین
بسـتن و بـه ناحق ادعـای امامت کـردن؛ مرگ را شـتاب مي
دهـد» در ادامـه امام صادق (ع) نيـز در اين باره چنين فرموده
انـد« :مـدت زیـادی بر سـر سـفره بنشـینید کـه از عم رتان
محسـوب نمـی شـود .و همچنيـن فرمـوده انـد :هرکـس
دوسـت دارد خیـر و برکت خانه اش افزایـش یابد ،باید پیش
از غـذا و پـس از آن وضـو بگیـرد .زیـرا هرکس دسـت خود را
بـه هنـگام غذا و پس از آن بشـوید ،تا همیشـه در گشـایش
زندگی کرده و جسـمش از بال شـفا یابد  ...هرگاه پس از غذا
وضـو گرفتی چشـمان خـود را بـا آب باقیمانده وضو ،مسـح
کـن کـه آدمی را از چشـم درد ایمن می سـازد» .در ادامه اثر
امـام صـادق (ع) دربـاره تاثيـر صله رحم بر طـول عمر چنين
بيـان مي فرماينـد« :صله رحم و خوب همسـایه داری کردن،
سـرزمینها را آبـاد و عمـر هـا را زیاد مـی کند » امـام باقر (ع)
نيـز پي رامـون ايـن موضوع چنيـن فرمـوده اند« :صلـه رحم،
اخالق را نیکو ،دسـت را بخشـنده ،نفس را پاک ،رزق را ف راوان
و اجـل را بـه تاخیر می انـدازد».
در انتهـا فهرسـت اعلام ،كتـب ،اماكـن و واژه نامـه كه در
اثـر حاضـر بكار رفتـه اند به ت رتيب الفبايي عناوين فهرسـت
گرديده اسـت.

صحيفه نور امام خميني (ره)

محرم و عاشورا از منظر امام خمینی
گ ریه کردن بر عزای امام حســین ،زنده نگ هداشــتن نهضت و زنده
نگ هداشتن همینمعنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپ راطوری
بزرگ ایستاد ،دستور است .صحیفه امام ،ج ،۱۰ص۳۱۵ :
ماه محرم ،ماه پیروزی خون بر شمشی ر .ماه قیام عدالت در مقابل باطل
و ظلم .ماهی که ب رای نســل های پس از آن الگوی عملی و نقشــه ی
راه پیروزی در مقابل باطل و باطلیان اســت .امام خمینی(س) ابر مردی
است در عصر حاضر که با الگو پذیری از نهضت عاشورا و عاشورائیان این
حقیقت گویا را به منصه ظهور گذاشت و موید آن «هر چه داریم از محرم
و صفر است» در بیانات ایشان؛ مجموعه ای از سخنان امام خمینی(س)
به مناسبت شروع ماه عزاداری سید و ساالر شهی دان علیه السالم تقدیم
می شود.
محرم ماهی اســت که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل
قیام کرده ،و به اثبات رســانده که در طول تاریخ ،همیشه حق بر باطل
پیروز شده است .
محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسالم زنده
شد و از توطئ ه عناصر فاسد و رژیم بنی امیه  ،که اسالم را تا لب پ رتگاه برده
ی بخشید
بودند  ،رهای 
این خون سی دالشهداء است که خونهای همه ملتهای اسالمی را به
جوش م یآورد .
ماه محرم ب رای مذهب تشیع ،ماهی است که پیروزی  ،در متن فداکاری
و خون بهدست آمده است .
محرم ماه نهضت بزرگ سید شهی دان و سرور اولیای خداست که با
قیام خود درمقابل طاغوت  ،تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه
فنای ظالم و شکستنستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست و
این،خود س رلوحه تعلیمات اسالماست ب رای ملتها تا آخر دهر .
با حلول ماه محرم  ،ماه حماسه و شجاعت و ماه فداکاری آغاز شد .
ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد  .ماهی که قدرت حق ،باطل را تا ابد
محکوم و داغ باطله ،برجبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد  .ماهی
که به نســلها،در طول تاریخ  ،راهپیروزی بر س رنیزه را آموخت ؛ ماهی که
شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق  ،به ثبت رساند  .ماهی که امام
مسلمین  ،راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت .
سید الشهداء را کشتند  ،اسالم ترقیاش بیشتر شد .

جاذبه هاي گردشگري
غار هامپوئیل یا کبوتر

غــار هامپ وئیــل در  ۱۵کیلومتــری جنــوب شــرق م راغــه قــرار دارد.
نزدیکت ریــن روســتا بــه ایــن غــار ،روســتایی بــه نــام تــازه کنــد ســفلی
اســت .ایــن غــار کــه در میــان مــردم محلــی بــه غــار کبوتــر مشــهور
م یباشــد در دامنــه کــوه صخــرهای و مشــرف بــه رودخانــهای پــرآب بــه
نــام مــردق چــای قــرار دارد.
همچنیــن در نزدیکــی غــار آثــار تمــدن  ۲۰۰هــزار ســاله کشــف شــده
یداننــد .بــه گفتــه
کــه باستانشناســان ایــن آثــار را ب یارتبــاط بــا غــار نم 
کارشناســان غــار در حــدود  ۱۵۰میلیون ســال قدمــت دارد .غار هومپ وئیل
یــا غــار کبوتــر بــه دلیــل طبیعــت ترســناک و همچنیــن چاههــای
عمــودی ترســناکش جــزو غارهــای عجیب و همچیــن خوفناک ایــران به
حســاب م یآید.همانطــور کــه گفتــه شــد نــام غــار در میان مــردم محلی
بــه غــار کبوتــر مشــهور اســت .در گذشــته کبوتــران وحشــی در ســقف
تــاالر ورود النــه داشــتند و همیــن امــر باعــث شــده بــود کــه غــار در میان
مــردم محلــی بــه غــار کبوتــر مشــهور باشــد .امــا نــام رســمی ایــن غــار،
هامپ وئیــل م یباشــد کــه یــک واژه باســتانی و ریشــه در زبان سانســک ریت
دارد کــه بــا گــذر زمــان بــه شــکل هامپ وئیــل درآمــده اســت.
غــار هامپ وئیــل یــا کبوتر جــزو غارهــای فنــی ای ران م یباشــد کــه ب رای
پیمایــش آن نیــاز بــه تجهیــزات کامــل غارنــوردی و همچنیــن دانــش و
مهــارت غارنــوردی دارد .بــدون تجهی زاتــی ماننــد چــراغ قــوه ،کپســول ه وا،
هــد المــپ و همچنیــن یــک راهنمــای مســلط پیمایــش غــار تق ریبــا
غیرممکــن م یباشــد .عــرض دهانــه غــار کبوتــر  ۸متــر و طــول و عــرض
میــدان اول غــار تق ریبــا  ۴۰در  ۶۰متــر اســت .غــار دارای  ۸تــاالر وســیع
در  ۵طبقــه و همچینــن مســیرها و داالنهــای پیــچ درپیــچ عجیــب و
منحص ربــه فــرد م یباشــد.
غــار هامپ وئیــل دارای چاههــای عمیــق و مخوفــی اســت کــه بــه
صــورت تنورههــای ســنگی و تاالرهــای بــزرگ دیــده م یشــود .چاههــا
عمقهــای متفاوتــی دارنــد کــه در همــان ابتــدا ورود بــه تــاالر دوم بایــد
بســیار احتیــاط کنیــد زیــرا چهــار دهنــه از چاههــا در همیــن قســمت
قــرار دارد کــه هــر کــدام از آنهــا بــه ماننــد لولــه باریک شــما را بــه طبقات
زی ریــن غــار م یرســاند.
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