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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
اسلامی،  گفتنلد: جمهلوری  تبریلز  جمعله  املام 
بسلته  بله  را کله منجلر  برنامه هایلی  و  سیاسلت ها 
شلدن ملرز ایلران و ارمنسلتان شلود، هرگلز تحملل 

نخواهلد کلرد.
سلیدمحمدعلی المسللمین  و  االسلام   حضلرت 

 آل هاشلم در خطبله هلای نملاز جمعه ایلن هفته 
تبریلز در مصلای حضلرت املام خمینلی)ره( ایلن 
جمهلور  روسلای  مذاکلرات  بله  اشلاره  بلا  شلهر  
ایلران، روسلیه و ترکیله در تهلران و دیلدار بلا مقام 
و  آمریلکا  املروز  کردنلد:   اظهلار  رهبلری  معظلم 
غلرب ضعیف تلر از قبلل شلده و بلا وجلود تلاش 
منطقله  در  آنهلا  سیاسلتهای  بُلرد  زیلاد،  هزینله  و 
کمتلر شلده و غلروب هژمونلی آمریلکا در منطقله 

اسلت. شلده  آغلاز  سیاسلت هایش  و 
بلا  اسلتان   عموملی  فرهنلگ  شلورای  رئیلس 
و  هسلتند  زورگلو  هلم  آمریکایی هلا  اینکله   بیلان 
و رژیلم  آمریلکا  بله  نبایلد  افزودنلد:   هلم حیله گلر، 

کلرد. تکیله  صهیونیسلتی 
 خطیلب جمعله تبریلز افزودنلد: اشلغال مناطلق 
حاصلل خیز و نفت خیز سلوریه به وسلیله آمریکایی 

هلا بایلد بلا رانلدن آنها عاج شلود.

املام جمعله تبریلز  بلا بیلان اینکله جمهلوری 
را کله  برنامه هایلی  و  ایلران، سیاسلت ها  اسلامی 
ارمنسلتان  ایلران و  بله بسلته شلدن ملرز  منجلر 
تصریلح  کلرد،  نخواهلد  تحملل  هرگلز  شلود، 
کردنلد: اگلر سیاسلتی مبنلی بلر مسلدود کلردن 
باشلد،  داشلته  وجلود  ارمنسلتان  و  ایلران  ملرز 
بلا آن مخالفلت خواهلد کلرد  جمهلوری اسلامی 
چلرا کله ایلن ملرز یلک راه ارتباطلی چنلد هلزار 

سلاله اسلت.
خطیلب جمعله تبریلز بلا بیلان اینکله اگلر کار را 
بله ملردم بسلپاریم ملردم ملی داننلد چله کار کنند، 
گفتنلد: مشلکل ملا ایلن اسلت کله سلعی می کنیلم 

کارهلا را دولتلی برگلزار کنیلم.
کاری  را  ملردم  بله  ملردم  کار  سلپردن  ایشلان 
مشلکات  از  عبلور  راه  را  آن  و  دانسلته  خردمندانله 

کردنلد. عنلوان 
املام جمعله تبریلز در ادامله  با اشلاره بله ضرورت 
راه انلدازی خلط آهلن آسلتارا، گفتنلد: ایلن راه آهلن 
کریلدور شلمال- جنلوب  و  کشلور   ۲ هلر  نفلع   بله 

می باشد.
نماینلده وللی فقیه در آذربایجان شلرقی همچنین 

)باز این چه شلورش اسلت که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم اسلت(

پیراهلن  نوحله خوانلی. زمیلن،  و  ایلد  بلوی مرثیله ملی 
سلیاهش را بله تلن ملی کنلد و حجلم اندوهی بلزرگ را می 
گریلد. قرن هاسلت که اسلمان، اغلاز محرم الحلرام را ابرپوش 
اسلت و بارانلی. قرن هاسلت که درختلان جهان، شلعله پوش 
علزای داغلی بزرگنلد. ملن بله بیابلان هلای عطش فکلر می 
کنلم و بوتله های سلوخته؛ به قللب های کوچلک پراضطراب 
ملی اندیشلم و تلار و پلود جانم در وسلعت اتشلی سلرخ، به 

خاکسلتر می نشلیند.
مویه های بی شکیب محرم

محلرم ملی ایلد؛ بلا پللک هلای برشلته و دسلتانی تلاول 
خیلز. دللش ملذاب صاعقله ای دیرسلال اسلت و از مرثیله 
هلای رنجلش، قافیله هلای داغ ملی چکلد. محلرم ملی ایلد؛ 
بلا خبلری طاقلت سلوز و جانلکاه و ثانیله هایلی پرتشلویش 
و خونیلن. شلانه هلای صبلورش، کلوه هلا را سلرافکنده ملی 
کنلد. صلدای گرفتله اش، دل کوچله را ریش ملی کند. محرم 
ملی ایلد و در مویله های بی شلکیبش، زخم سلالیان، سلرباز 

کند. ملی 
)باز این چه رستخیز عظیم است(

ابرهلا، تحویلل سلال 61 هجلری را خلون باریدنلد؛ سلالی 
کله کلوران زمسلتانی اش، هنلوز شلقیقه هلای زمیلن را می 
سلوزاند. محلرم ملی ایلد و درختلان حماسلی اش در خلاک 
سلرخ کربلا ریشله ملی دواننلد. محلرم می ایلد؛ بلا روزهایی 
دم کلرده و ابلری و دختلران مویله، حجلم مصیبتی سلنگین 

را بلر سلر و سلینه ملی کوبند.
)باز این چه رسلتخیز عظیم اسلت کز زمین

بی نفخ صور خاسلته تا عرش اعظم است(
)عزای اشرف اوالد ادم(

ای ملاه دردهلای بلی شلمار، ای شلاهد زخلم هلای کهنه! 
لحظله هلای غلم بلارت را عرش و فلرش، دوشلادوش یکدیگر 
ملی گریند. شلب های بی سلتاره ات را عاشلقانی بی شلمار، 
بلا چشلم هایی اشلک بلار روشلن می کننلد. ای ملاه رنج ها 
و نامردملی هلا! سلر بلر زانو ملی گذاریلم و تملام صحراهای 

سلوخته جهلان را بله مویه می نشلینیم.
سلرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

گویا عزای اشلرف اوالد ادم است
شلهر را بلوی غملی اسلمانی در برگرفتله اسلت و تقویلم 
عشلق، بله صفحله سلرخ حماسله رسلیده. یعنلی ایلن کله 
ارتباطلی اسلت میلان پیراهلن های مشلکی که بلر تن مردم 
شلهر مرثیله ملی سلرایند، بلا سلفیدی قللب هایلی کله در 
داغ حسلینیان مشلتعل مانلده اسلت. ایلن یعنلی ملاه بلی 
واسلطگی بلا کربلا. ملاه تلفیلق با عطش، فرا رسلیده اسلت.

شلهر را بلوی غملی اسلمانی در بلر گرفتله و زنجیرهلای 
تعللق انسلان شکسلته و خلود را به زنجیر سلینه زنلی برای 
نینواییلان، دخیلل بسلته اسلت. ایلن یعنلی؛ محلّرم کتلاب 
انلدوه و مرثیله اهلل والیلت نیسلت؛ کله جوالنگاهلی اسلت 
بلرای شلکفتن؛ بلرای رویلش. ایلن یعنلی بله بهانله حسلین 
علیله السلامبر سلینه زدن؛ املا در حقیقلت بریلدن سلینه 
از زنجیرهلای وابسلتگی بله خلاک. و ایلن یعنلی تلا کربلا 
فاصلله ای نیسلت و تلا حسلین علیله السلام، تنهلا یلک 

جرعله عطلش، باقلی اسلت.
و  کوچله  و  برگرفتله  در  اسلمانی  غملی  بلوی  را  شلهر 
خیابلان هلا، در تسللّی وارثلان زخم، سلیاه پوشلیده اند. این 
یعنلی محلرم، مترجلم حقیقلت به زبلان تمام کاینات اسلت. 
ایلن یعنلی اغلاز محلرم، ابتلدای بلاور گمشلده تریلن فضایل 
در گسلتره زملان هاسلت. این یعنلی هنگامه مرور خویشلتن 
در محضلر عاشوراسلت. کله تملام زمیلن، کربلای یاد اسلت 
و سراسلر زملان، عاشلورای اقتلدا بله حسلین علیه السلام و 
سلام بلر انلان کله در پلس سلوختن در غلم محلّرم، جهانی 

از سلاختن را دنبلال ملی کننلد.

روز جمعله ، پنجلم ملرداد ملاه سلال 1358 )سلوم مبلارک 
رمضلان 1399 قملری ( اولیلن نملاز جمعله در تهلران بعلد از 
پیلروزی انقلاب اسلامی بله اماملت مرحلوم آیلت اهلل سلید 

محملود طالقانلی در دانشلگاه تهلران برگلزار شلد.
املام خمینلی ))ره (( چنلد روز پیلش از ایلن تاریلخ ، ایلن 
وظیفله را بله ایشلان تکلیلف کردند و دسلتور برپایلی و اقامه 
نملاز جمعله را صلادر فرمودند. واگلذاری این تکلیلف عظیم و 
سلنگین توسلط رهبلر فرزانله انقاب در حسلاس تریلن برهه 
از زملان انقلاب بلر عهلده آیلت اهلل طالقانلی کله همچلون 
ابلوذر، زبلان گویایلی بلرای بازگویلی حقایلق و رسلوا نملودن 
دشلمنان انقلاب داشلت ، املر خطیلری بود. جالب این اسلت 
کله ملکان اقامله نملاز را یلک ملکان علملی یعنلی دانشلگاه 
تهلران تعییلن کردنلد کله ایلن نشلان دهنلده پیونلد عمیلق 

عللم بلا عبلادت و سیاسلت بلا دیانت اسلت .
جمعیلت انبلوه و میلیونلی که از نخسلتین سلاعات بامداد 
از نقلاط مختللف شلهر تهران بله دانشلگاه و خیابانهای اطراف 
هجلوم آورده بودنلد بلا مشلاهده املام جمعله ، تکبیرگویان به 
اسلتقبال ایشلان رفتنلد و لحظاتلی بعد شلعارها بله اوج خود 
رسلید و جمعیلت بلا سلردادن شلعارهای انقابلی ، حمایلت 
خویلش را از رهبلری املام خمینلی ))ره (( و نهضلت الهلی 

ایشلان اعام داشلتند.
 ، بله جایلگاه  ورود  بمحلض   ، اهلل طالقانلی  آیلت  مرحلوم 
شلروع بله ایلراد خطبه کردنلد و در خطبه اول ، فلسلفه اقامه 
نملاز جمعله را تشلریح نمودنلد و در خطبله دوم بله بحلث 

دربلاره مسلایل سیاسلی روز پرداختنلد.
آیلت اهلل طالقانلی در رابطله بلا نملاز جمعله و تاریخچله 

گفتنلد: آن 
))نملاز جمعله مظهلر کامللی اسلت از وحلدت توحیلدی 
مللت مسللمان و در عین حال آگاهی و افشلا کردن دسلایس 
دشلمنان و مطللع کلردن همله مسللمانان به وظایفلی که در 
ملدت یلک هفتله در پیلش دارنلد. نملاز جمعله بلا توجله به 
آیله کریمله ))فلاذا نلودی الصلوة من یلوم الجمعة فاسلعوا الی 
ذکلر اهلل ...(( آغلاز شلد. وقتی حضلرت محملد)ص ( از مکه به 
مدینله هجلرت فرمودنلد، در جنلوب شلهر یثرب کله هنوز به 
نلام مدینلة الرسلول نامگلذاری نشلده بلود در روبروی مسلجد 
قبلا در رور جمعله نملاز گزاردنلد. در اولین جمعله بعد از این 
نملاز، حضلرت محملد)ص ( بیلن راه مسلجد قبلا و مدینله ، 
اولیلن نملزا جمعله را بله شلکلی که بعدها در اسلام مرسلوم 
شلد بله جلای آوردند. ایلن اولین شلکل صف توحیلدی ، صف 
اقامله و قسلط، صلف جهلاد، و صلف نملاز جمعله و مظهلر 
کامللی از صلف توحیلدی ملت اسلام و در عین حلال آگاهی 
، تفسلیر، هشلیاری ، افشلاء کلردن دسلایس دشلمن و مطللع 
کلردن همله مسللمانها بله وظایلف و مسلئولیتهایی - کله 

الاقلل در ملدت یلک هفتله در پیلش   دارنلد - بود.((
))نملاز جمعله صلف عبلادت و صلف حلق پرسلتی ، صلف 
قنلوت ، و وجدانهلای بیلدار خداپرسلتان در عیلن حلال صلف 

فرماندهلی ، صلف جنلگ و فرمانبلری اسلت .((
آغلاز  ابتلدای هجلرت و در  ))آن صلف مختصلری کله در 
بیابانهلای آن  تاسلیس مجتملع قسلط و علدل اسلامی در 
صلف مختصلری کله در ابتلدای هجلرت و در آغلاز تاسلیس 
مجتملع قسلط و علدل اسلامی در بیابانهای مدینه تاسلیس 
شلد، گسلترش پیلدا کلرد؛ ادامله یافلت و شلرق و غلرب دنیا 

را فلرا گرفلت ....
فلسلفه تعطیل شلدن یلا نیمه تعطیل شلدن نملاز جمعه 
در میلان مسللمانها بیلن ملا شلیعیان همین اسلت که صف 

سالم بر محرم اقامه اولين نماز جمعه بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى ايران

مخالفت جمهوری اسالمی
 با مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان

ادامه در صفحه 3

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

کنگره بين المللی شعر ترکی غدير با حضور و 
سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

 در محوطه مسجد تاريخی کبود تبريز

ديدار جمعی از ناظران و کارشناسان دفتر نظارت استانی شورای نگهبان در 
آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار عيدانه نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی با پيشکسوتان و 
رزمندگان گردان حبيب ابن مظاهر لشگر31 عاشورا

ديدار اعضای ستاد پشتيبانی جبهه مقاومت آذربايجان شرقی
 با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

بازديد نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی  از پروژه های جديد 
شرکت تراکتورسازی ايران و ديدار با کارکنان اين شرکت

ديدار مديران و جمعی از کارکنان سازمان های تامين اجتماعی و 
بهزيستی استان  با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

ديدار رئيس دانشگاه و جمعی از کارکنان و اساتيد
 دانشگاه آزاد اسالمی تبريز با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

 و امام جمعه تبريز

اقامه اولين نماز جمعه
 بعد از پيروزی 

انقالب اسالمی ایران

فرازی از وصيت نامه شهدا

و  عبلادت  و  سیاسلت  یلک صلف  جمعله  نملاز، صلف 
اجتملاع اسلامی اسلت و باید بلا رهبلری رهبریهایی که 
از ملردم و خلدا انتخلاب شلده انلد ایلن صفهلا تشلکیل 
بشلود و نماینلده چنیلن رهبریهلای الهلی باشلند. وللی 
بعلد از آن کله اسلام و موازیلن و احکام اسلام به صورت 
انحرافلی در آملد، صف جمعه هم وابسلته شلد، به صف 
طاغوتهلا؛ شلیعه در اقامله ایلن جماعلت و ایلن اجتملاع 
توقلف کلرد ولی امروز کله طاغوتها و طاغوتیان سلرنگون 
شلده انلد و رهبلری ، رهبلری الهی اسلت ، امامت اسلت 
، علدل اسلت ، قسلط اسلت بایلد ملا و همه بلرادران در 
شلهرها و قصبلات و اطراف کشلور همان طلوری که امام 

خواسلته انلد ایلن صف را تشلکیل بدهنلد...((
ایشلان در خطبله دوم بله مهمترین مسلئله سیاسلی 
روز کله انتخابلات مجللس   خبلرگان )101( جهت تدوین 
قانلون اساسلی جمهلوری اسلامی ایلران بلود، پرداختند 
و راهنماییهلا و تذکراتلی را در ایلن جهت ارائله فرمودند.

اقامله نملاز جمعله ، گروهکهلای مغلرور و  بلا آغلاز 
منافلق کله بلرای فریفتلن ملردم و بلرای واژگلون نشلان 
دادن مسلائل و بله انحلراف کشلیدن انقلاب ، دسلت به 
تبلیغلات بسلیار عظیلم و خطرناک و حسلاب شلده زده 
بودنلد و سلرمایه هلای عظیملی را در این مسلیر به کار 
گرفتله بودنلد تلا بلا پخلش شلایعات و رواج اکاذیلب در 
بیلن ملردم ، انقلاب اسلامی را بله انحلراف بکشلانند 
و نابلود نماینلد، ناگهلان بلا یلک معجلزه بلزرگ الهلی و 
اسلامی روبلرو شلدند و بلا برپایلی نملاز دشلمن شلکن 
جمعله تماملی نقشله هلای منافقلان نقلش بلر اب شلد 
و اینلان کله سلالها چهلره خلود را در پوششلی از صلاح 
و سلداد مخفلی کلرده بودنلد، نتوانسلتند ایلن املت را 
بله گمراهلی بیاندازنلد و اتحلاد و اجتملاع صفلوف نملاز 
هلای  توطئله  کله سلرانجام  بلود  نملاز جمعله  گلزاران 
حسلاب شلده و ترتیلب یافتله منافقان را خنثی سلاخت 
و حیلله و تزویلر آنلان را در هلم شکسلت . شلیاطین و 
منافقلان در همله جلا راه یافتنلد املا در صفلوف نملاز 
جمعله هرگلز راه نیافتنلد و در هلر کجلا عالملی آگاه 
و نملاز جمعله ای بلا شلکوه بلود منافقلان از آنجلا رانده 
شلدند و سلرانجام از صفلوف همیلن نماز جمعله ها بود 
کله مشلتهای گلره کلرده به سلوی منافقلان و احلزاب و 
گروهکهلای مغلرور و مسلتکبر و از خلدا بی خبر نشلانه 
رفلت و آنلان را پراکنلده ، متلواری و نابلود سلاخت و از 
همیلن سلنگر الهلی نملاز جمعله بلود کله تلوده هلای 
آگاه حلزب اهلل ضلد انقلاب را مجبور به شکسلت کردند 
و نفلرت و خشلم و غضلب خلود را بلر سلر منافقلان و 

معانلدان باراندنلد.

ميز خدمت دکتر منادی نماينده مجلس و ادارات برق ،آب وفاضالب ،گاز وآموزش فنی 
وحرفه ای در پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام) ره( تبريز

ديدار عيدانه  غدير در منزل آيت اهلل آل هاشم
  با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

نمازجمعه
 باالترین فریضه الهی است

خبرنگار آدینه تبریز:
حجللت االسللام رسللول مشللهوری در سللخنرانی پیش 
از خطبلله هللای نمازجمعلله ایللن هفتلله تبریللز بللا اشللاره 
بلله اهمیللت نمازجمعلله  و بللا تقدیللر از حضللور نمازگزاران 
جمعلله گفللت: خداونللد در قللرآن کریللم مللی فرمایللد  یَللا 
للَاِة ِمللْن یَللْوِم الُْجُمَعللِة  أَیَُّهللا الَِّذیللَن آَمُنللوا إَِذا نُللودَِي لِلَصّ
َللی ذِْکللِر اهلَلّ َوَذرُوا الَْبْیللَع  ذلُِکللْم َخْیللٌر لَُکللْم إِْن  َفاْسللَعْوا إِل
ُکْنُتللْم تَْعلَُمللوَن )ای کسللانی کلله ایمللان آورده ایللد، هللر 
گاه )شللما را( بللرای نمللاز روز جمعلله بخواننللد فللی الحال 
بلله ذکللر خللدا بشللتابید و کسللب و تجللارت رهللا کنیللد 
کلله ایللن اگللر بدانیللد بللرای شللما بهتللر خواهللد بللود.(  
می دانیللم کلله »سللعي« بللا »مشللي« در معنللي متفللاوت 
اسللت. در سللعي نوعللي عجللله در نظللر گرفته شللده 
و معامللله در حیللن اسللتماع اذان حللرام قلمللداد شللده 
اسللت. ایللن شللتاب بللراي درک کلماتللي اسللت کلله 
راهنمللاي انسللان به سللوی سللعادت دنیللا و آخللرت باشللد 
و آگاهللي از امللوري کلله او را بلله خیللرات دنیللا و آخللرت 
برسللاند، گللوش سللپردن بلله مطالبللي کلله حللس کنللد 
پللس از اتمللام نمللاز در او اثللر گللذارده و تغییللر بلله وجللود 
آورده اسللت. پس نمللاز جمعلله مرکللز تعلیللم و تربیللت و 

خودسللازي اسللت.
جمعلله  ائملله  سیاسللتگذاری  شللورای  مسللئول 
آذربایجللان شللرقی اضافلله کللرد: الزم اسللت کسللب و کار 
در روز جمعلله، بلله هنللگام برپایللی نمللاز جمعلله تعطیللل 
شللود. هیئللت هللای عللزاداری وکار و امللور دنیللوی در 
زمللان برگللزاری نمازجمعلله بایللد تعطیللل شللده و مللردم 

بللرای برپایللی نمازجمعلله شللتاب کننللد.
وی افللزود: بعضللی از عبللادت هللا در قللرآن جنبلله 
طریقیللت دارد برخللی دیگللر موضوعیللت دارد. بلله طللور 
مثللال آیلله ای کلله بللرای وجللوب روزه نللازل شللده جنبلله 

طریقللت دارد.
جمعلله  ائملله  سیاسللتگذاری  شللورای  مسللئول 
آذربایجللان شللرقی در اداملله خاطللر نشللان کللرد:  خداونللد 
در آیلله دیگللر مللی فرمایللد اقللم الصلللوة لذکللری نمللاز را 
اقاملله کنیللد و ایللن خللود یللک طریقللت اسللت بللرای 

ذکللر پللروردگار. 
مشللهوری ابللراز کللرد: ذکللر باالتریللن عبللادت اسللت 
و در آیلله فللوق الذکللر خداونللد بلله نمازگللزاران توصیلله 
عجللله  جمعلله  روز  در  ذکرخللدا  بللرای  کنللد  مللی 
نماینللد. نمازجمعلله و خطبلله هللای قبللل از نمللاز ذکللر 
خداونداسللت. یکللی از اهللداف اساسللی این سللوره،ترغیب 
و تشللویق و تحریللص مسلللمانان بلله حضللور یکپارچلله در 

اجتمللاع هفتگللی نمازجمعلله اسللت.
جمعلله  ائملله  سیاسللتگذاری  شللورای  مسللئول 
آذربایجللان شللرقی اضافلله کللرد: اسللام دینللی جامللع 
و پویاسللت کلله بللرای روزهللای جمعلله نیللز برناملله 
دارد  و در روز جمعلله نیللز مومنللان را بللرای حضللور در 
نمازجمعلله و شللتاب در پیللروی از امللر خداونللدی توصیلله 

مللی فرمایللد.
وی افللزود: نمازجمعلله باالتریللن فریضلله الهللی اسللت 
امللا تللا پیللش از پیللروزی انقللاب اسللامی ایللن فریضلله 
الهللی تعطیللل شللده بللود و معمللار کبیللر انقللاب 
اسللامی کلله اسللام را در جهللان دوبللاره بللر سللر زبانهللا 
انداخللت در 5 مللرداد سللال 1358 بللا حکمللی بلله آیللت 
اهلل شللهید طالقانللی اولیللن نمازجمعلله بعللد از پیللروزی 
انقللاب اسللامی را پایلله ریللزی نمللود. و بلله تبللع آن در 
شللهرهای دیگللر ایللن فریضلله الهللی پایلله ریللزی شللد و 

در شللهرهای دیگللر دایللر شللد.
جمعلله  ائملله  سیاسللتگذاری  شللورای  مسللئول 
آذربایجللان شللرقی  خاطللر نشللان کللرد: نمازجمعلله از 
امللور مختللص و شللئون مختللص بلله ولللی فقیلله اسللت و 
امامللت نمازجمعلله بایللد طبللق نظللر ولللی فقیلله تعییللن 
شللود . و اینللک در 900 نقطلله از کشللور نمازجمعلله برپللا 

مللی شللود.
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ادامه از صفحه اول

آموزش های غيررسمی مهارت محور و 
اشتغال محور

مخالفت جمهوری اسالمی
 با مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

خبرنگار آدینه تبریز:
و آفرینللی  کار  مهللارت،  هفتلله  گرامیداشللت  از  روز  اولیللن   در 

 آمللوزش هللای فنللی و حرفلله ای، مدیللرکل آمللوزش فنللی و حرفلله ای 
اسللتان آذربایجللان شللرقی سللخنران پیللش از خطبلله هللای نمللاز جمعلله 

تبریللز بللود.
 علللی مشللایخی، مدیللرکل آمللوزش فنللی و حرفلله ای اسللتان آذربایجللان 
شللرقی در سللخنرانی پیللش از خطبه هللای نمللاز جمعلله ایللن هفتلله 
تبریللز هللم زمللان بللا اولیللن روز از آغللاز هفتلله ملی مهللارت ضمللن تبریک 
ایللن ایللام بلله تاشللگران و جهادگللران عرصلله مهللارت آمللوزی اسللتان گفت: 
سللازمان آمللوزش فنللی و حرفلله ای کشللور و بلله تبللع آن اداره کل آمللوزش 
فنللی و حرفلله ای اسللتان آذربایجللان شللرقی تنهللا متولللی آمللوزش هللای 

غیللر رسللمی مهللارت محللور و اشللتغال محللور در کشللور اسللت
مدیللرکل آمللوزش فنللی و حرفلله ای اسللتان آذربایجللان شللرقی تربیللت 
نیللروی کار ماهللر، متعهللد و متخصللص جهللت رفللع نیللاز بللازار کار، صنایع 
و نیللز ایجللاد اشللتغال بللا تکیلله بللر توانمنللدی و پنجلله هللای کار آمللد  
نوجوانللان و جوانللان ایللن مللرز و بللوم رو جللزو وظایللف کاری ایللن اداره کل 

برشمرد.
علللی مشللایخی، از تبریللز بلله عنللوان نگیللن صنعللت ایللران نللام بللرد و 
افللزود: تبریللز، شللهر قهرمللان هللا، شللهر اقتصللاد و قطللب تولید و اشللتغال 
در کشللور اسللت و اداره کل آمللوزش فنللی و حرفلله ای اسللتان آذربایجللان 
شللرقی مسللئولیت تربیللت و تحویللل نیروی انسللانی متعهللد و توانمند در 
جهللت ایجللاد زیللر سللاخت هللای اشللتغال در اسللتان آذربایجللان شللرقی و 

شللهر تبریللز را برعهللده دارد.
مدیللرکل آمللوزش فنللی و حرفلله ای اسللتان آذربایجللان شللرقی در اداملله 
سللخنان خللود پیللش از خطبه هللای نمللاز جمعلله ایللن هفتلله بللا اشللاره 
بلله وجللود تنللوع آموزشللها در آمللوزش فنللی و حرفلله ای خاطللر نشللان کرد: 
آموزشللهای فنللی و حرفلله ای در 16قالللب آموزشللی ارائلله می شللوند کلله 
یکللی از ایللن نللوع آمللوزش هللا در حللوزه قللرارگاه مهللارت آمللوزی نیروهللای 
مسلللح، آمللوزش سللربازان وظیفلله اسللت و هللر سللربازی کلله وارد هللر یللک 
از نیللروی هللای مسلللح شللود، شللرط تسللویه حسللاب و خللروج از پللادگان، 
داشللتن گواهیناملله بین المللللی از  سللازمان آمللوزش فنللی و حرفلله ای 
کشللور و بلله تبللع آن در اسللتان خواهللد بللود و هللر سللرباز بایللد بلله یللک 
مهللارت مزیللن شللود کلله بعللد از پایللان خدمللت سللربازی بتوانللد بلله یللک  

اشللتغال دسللت یابللد.
مشللایخی افللزود: بخللش دیگللری از آموزشللهای ایللن اداره کل، در حللوزه 

آسللیب هللای اجتماعللی اسللت.
زنللان سرپرسللت خانللوار در حاشللیه شللهرها، آمللوزش در زنللدان هللا، 
آمللوزش در مرکللز مللاده 16،  مرکللز نگهللداری معتللادان بهبللود یافتلله کلله 
آمللوزش فنللی و حرفلله ای اسللتان 6 کارگاه آموزشللی و 6 کارگاه اشللتغال را 
بللرای آنللان تجهیللز نمللوده تللا بتواننللد بعللد از اتمللام دوره پاکسللازی بللرای 

خللود اشللتغال ایجللاد کننللد.
وی اضافلله کللرد: در حللوزه اشللتغالزایی آمللوزش هللای مهللارت محللور 
مللا در قالللب دو طللرح کحللاد و نخلسللتان کلله از جمللله طللرح هللای 
دانشللجویی اسللت و مختللص دانشگاههاسللت و بللا هللدف کاهللش بیکاری 
بللا رویکللرد ارائلله مهللارت هللای مللورد نیللاز فللارغ التحصیللان دانشللگاهی 

اجللرا مللی شللوند.
مشللایخی خاطللر نشللان کللرد: آمللوزش هللای دانللش بنیللان، تخصصللی، 
خللاق محللور بایللد یللک پیوسللت مهارتللی داشللته باشللند تللا بتللوان ایللن 
خللاء موجللود در بیللن صنعللت و دانشللگاه را بللا آمللوزش هللای مهارتللی 

جبللران نمللود.
اداره کل آمللوزش فنللی و حرفلله ای اسللتان آذربایجللان شللرقی همچنین 
در حللوزه صنایللع و صنللوف حرفللی بللرای گفتللن دارد.و بللا ارائلله  مجوزهای 
جللوار و بیللن کارگاهللی بلله توانمندسللازی کارگللران ماهللر و نیملله ماهللر 

صنایللع کمللک مللی کند.
مشللایخی افللزود: امللروزه یکللی از بهتریللن الگوهللای آموزشللی طللرح 
اسللتاد- شللادگردی اسللت کلله ایللن طللرح بلله نللام تبریللز ثبت شللده اسللت.

وی تصریللح نمللود: آمللوزش در محیللط کار واقعللی در دل صنایللع و 
در خللط تولیللد و در محیللط واقعللی صللورت مللی گیللرد و در خصللوص 
اهمیللت ایللن موضللوع همیللن بس کلله کارفرمایللان بلله ازای 3 نفللر مهارت 
آمللوز، از معافیللت هللای بیملله ای  از 100 سللاعت تللا 18 مللاه برخللوردار 

مللی شللوند.

تاکیلد کردنلد: دالر را بایلد از مسلیر تجلارت جهانی 
خلارج کلرد کله ملی تلوان ایلن موضلوع را بله مرور 

زملان عملیاتلی کرد.
رئیلس شلورای حوزه های علمیه اسلتان با اشلاره 
بله سلرود سلام فرمانلده و و فراگیلر شلدن آن در 
ایلران و منطقله حتلی در جهلان تصریلح کردنلد: 
برخلی  کله  داد  نشلان  سلرود  ایلن  فراگیلر شلدن 

نهادهلا بله بللوغ رسلیدند.
رئیلس شلورای فرهنلگ عموملی اسلتان یلادآور 
جبهله    کلرد  ثابلت  فرمانلده  سلام  سلرود  شلدند: 
انسان سلاز  تجمع هلای  کنلار  در  انقلاب  فرهنگلی 
محلرم، صفلر، فاطمیله و اربعیلن توانایلی آن را دارد  
کله هلزاران نفلر را بلرای چندین سلاعت با عشلق و 
عاقله بله خیابان هلا آورده و این سلرود را همخوانی 
کنند و سلرود سلام فرمانلده خط بطانی بلر افکار 
کسلانی بلود کله معتقلد بودنلد ملردم در صحنله 

. نیستند
املام جمعله تبریلز بلا بیلان اهلم مذاکراتی که 
محضلر  در  ترکیله  و  روسلیه  جمهلوری  روسلای 
ایلران  اسلامی  جمهلوری  الشلان  عظیلم  رهبلر 
داشلتند، اظهلار کردنلد: اگلر راه در مقابلل ناتو باز 
باشلد، حلد و ملرزی نملی شناسلد و منشلا جنگ 

شلود. می 
خطیلب جمعله تبریلز بلا بیلان اینکله بایلد بین 
مراسلم سلوگواری و جشلن موازنله منطقلی برقلرار 
شلود، افزودنلد: نوجوانلان و جوانلان در سلرود سلام 
فرمانلده توانسلتند مردم را به میلدان آورده و موجب 

شلادابی در جامعه شلوند.
در  اسلتان  عموملی  فرهنلگ  شلورای  رئیلس 
بخلش دیگری از سلخنان خلود اظهار کردنلد: واقعه 
تاریخلی مباهلله اگلر هلم سلطح بلا واقعله غدیلر 
نباشلد از واقعله غدیلر کلم اهمیلت تلر نیسلت و 
نشلان دهنلده جایگاه اهل بیلت)ع( به ویلژه حضرت 

اسلت. امیرالمؤمنیلن)ع( 
شلرقی   آذربایجلان  در  فقیله  وللی  نماینلده 
افزودنلد: مباهلله و غدیلر دو واقعله مهلم تاریلخ 
انلد  الحجله رخ داده  ملاه ذی  اسلام هلر دو در 
انتظلار  املا متأسلفانه بله مباهلله آن گونله کله 
بله  واقلع  ایلن  اسلت.  نشلده  توجله   ملی رود 
اسلت  الزم  کله  اسلت  اهمیلت  دارای  ای  انلدازه 
ایلن روز را بلا تبییلن جوانلب مختللف آن  بلزرگ 
داشلت و معرفلی کلرد. ایلن واقعله بسلیار عظیم 
بایلد در تملام عرصله ها به ویلژه مجاملع جهانی 

داشلته شلود.  گرامی 
هلای  ادامله خطبله  در  تبریلز  خطیلب جمعله 
و  بلزرگ  روز  ایلن  پاسداشلت  گفتنلد:  نمازجمعله  
مانلدگار در تاریلخ اسلام و شلیعه کله سلند روشلن 
حقانیلت والیلت و نبلوت اسلت باید نسلل به نسلل 
و سلینه به سلینه به نسلل جلوان موملن و انقابی 

شلود. منتقل 
از  دیگلری  بخلش  در  تبریلز  جمعله   املام 
تبریلز  نمازجمعله  هفتله  ایلن  هلای  خطبله 
چهلار  بیلان  و  مجلدد  تاکیلد  بلا  همچنیلن 
روسلای  دیلدار  در  انقلاب  رهبلر  مهلم  موضلع 
گفتنلد:  ایشلان،  بلا  ترکیله  و  روسلیه  جمهلوری 
بله  ترکیله  نظاملی  تهاجلم  بله  نسلبت  هشلدار 
و  ایلران  ملرز  سلازی  مسلدود  سلوریه،  شلمال 
شلرق  از  آمریکایی هلا  کلردن  خلارج  ارمنسلتان، 
فلرات در سلوریه و کنلار گذاشلته شلدن دالر در 
تجلارت جهانلی و منطقله ای بله ملرور زملان از 
اهلم تاکیلدات و نتایلج مذاکلرات رئیلس جمهور 
روسلیه و ترکیله بلا رهبلر معظم انقاب اسلامی 

اسلت.
نماینلده ولی فقیه در آذربایجان شلرقی در بخش 
پایانلی  سلخنان خلود گفتنلد: دیلوان محاسلبات 
کشلور توانسلته تفریغ بودجله را قبلل از موعد مقرر 
انجلام و نتیجله آن را اعلام کنلد که از ایلن بابت از 

دسلت انلدرکاران قدردانی ملی کنم.

سللخن در رابطه با وظایف متقابل همسران است،از جمله 
آداب و اخاقیاتی که زن و شوهر در خانواده موظف به مراعات 
آن هسللتند، وفاداری نسبت به همسللر است،  اصل وفاداری 
بین زن و مرد از اموری اسللت که با طبیعت بشری سازگاری 
دارد. اسام دین فطرت است و به این امر با روشن ترین حالت 
تأکید کرده است. درواقع تولید نسل از مقاصد طبیعت است 
کلله خداوند آن را در قالب ازدواج ریخته و همراه با تعهد قرار 
داده است. 1 در این صورت اگر زوجین متعهدانه و مسئوالنه 
در عرصه زندگی ظاهر شللوند، قطعاً زندگی به سمت و سوی 
شللیرینی و وفاداری خواهد رفت. خداونللد متعال می فرماید: 
َ یُِحبُّ الُْمتَّقیَن...؛ ۲  »بَلللی  َمْن أَْوفی  بَِعْهِدِه َو اتَّقی  َفللإِنَّ اهللَّ
آری، کسللی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشلله 
نماید، )خدا او را دوسللت می دارد؛ زیرا( خداوند پرهیزگاران را 

دوست دارد.«
 ازدواج عهد و پیمانی مقدس اسللت که وفای به آن نشان 
از تقوای فرد دارد. در آیه دیگر آمده است: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا 
أَْوُفوا بِالُْعُقودِ«. 3 عقود در این آیه به مطلق عقود اشاره دارد و 
شللامل هر عقدی از بیع و نکاح می شود. 4  در قرآن از ازدواج 
به عنوان میثاق »غلیظ« یاد شللده که بلله تعهدات آن باید 
پایبند بود:» َو َکْیَف تَأُْخُذونَُه َو َقْد أَْفضی  بَْعُضُکْم إِلی  بَْعٍض َو 
أََخْذَن ِمْنُکْم میثاقاً َغلیظاً؛ 5 چگونه آن را باز پس می گیرید، 

در حالی که شللما با یک دیگر تماس کامل داشللته اید؟ و ]از 
این گذشللته[ آن ها ]هنگام ازدواج[ از شللما پیمان محکمی 

گرفته اند«.
اسللام به عنوان دین کامل، وفاداری را امری تکامل بخش 
و ضروری به حسللاب می آورد و این تعهللد تنها در لحظات 
سللختی به بوته آزمون گذاشللته می شللود. 6 دختر عامه 

طباطبائی می گوید:
»در اتاقی کلله کرایه کرده بودیللم، در طرفی، پدرم برای 
طاب تدریس می کرد و ما در پشللت پرده زندگی می کردیم؛ 
ولی با تمام این مشللکات، زندگی بسللیار شللادی داشتیم. 
مادرم مشللکات را از پدرم پنهان می کرد و معتقد بود حتی 
یک ساعت اشللتغال ذهن پدرم به مسائل زندگی، برای مادر 
گناه محسللوب خواهد شد و تمامی مشللکات زندگی را از 
پدر پنهان می کردند تا ایشللان با خیال آسوده به تحصیل و 

تدریس بپردازند«. 7
ابعاد مختلف وفاداری 

وفاداری دارای دو جنبه عاطفی، و جسللمی می باشد. دیده 
شده افرادی 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 زناشللویی باید به آن توجه شود، پرورش یک چنین 
خصلت انسانی بستگی به شخصیت و تربیت فرد دارد و چیزی 
نیست که بتوان آنرا به کسی در چند جمله آموزش داد. بلکه باید 

در سیر پرورش شخصیت هر انسانی به تکامل برسد.
ولی در چند سللطر می توان گفللت: وقتی فردی خودش 
را در چهارچللوب ازدواج و خانواده قللرار می دهد باید پایبند 
یک سللری تعهدات اخاقی گردد و خللود را ملزم به رعایت 
تعهدات خاصی نماید و در این راه باید بسللیاری از رفتارها و 
حتی چشللم ، گوش و قلب خود را مهار نماید تا مبادا دچار 
لغزش شللود،زیرا کوچکترین لغللزش و خطایی می تواند بی 
وفایی محسللوب گردد که در قاموس زناشللویی این گناهی 

است نابخشودنی که پایه و اساس زندگی را ویران می کند.
گاهی دیده شللده کوچکترین لغزش و بی وفایی منجر به 

جدایی و حتی گاهی باعث قتل و جنایت شللده اسللت. و در 
مواردی هم افراد بنا به شللرایطی خاص مثل وجود فرزندان از 
لغزش همسر خود چشم پوشی کرده و فقط به ظاهر به زندگی 
زناشللویی 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 کسللی بی وفایی ببیند سللوء ظن و بد گمانی برای 
همیشلله در وجودش رخنه می کنللد و جبران خیانت و بی 
وفایی کاری بسللیار دشللوار و در مواقعی ناممکن است. پس 
باید  سللعی کرد هرگز دچار چنین لغزش و اشللتباهی نشد 
و با پرورش فضائل اخاقی و انسللانی از خیانت دوری جست  
زیرا بسللیاری 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 اخاقی باشد در تمام امور زندگی پای 
بند به تعهدات اجتماعی و اخاقی می باشللد پس در زندگی 

خانوادگی هم متعهد خواهد بود.
از این جهت یکی از راه هایی که می تواند جلوی بسیاری 
از بللی وفایی ها را بگیرد عبارت از این اسللت که به نیازهای 
روحی، عاطفی،عشقی و جسمی همسر خود از هر نظر توجه 
نمایید و در رفع آن تاش کنید، زیرا اگر زن یا مردی نیازهای 
خود را در کنار همسرش برآورده نکند ممکن است برای رفع 

آن به سللمت افراد دیگر گرایش روحی یا جسمی پیدا کند. 
لذا توجه به خواسللته های یکدیگر از مهمترین عواملی است 

که می تواند از بسیاری لغزشها جلوگیری نماید.8
نتیجه گیری

به طور کلی از جمله راهبردهای توسللعه ی وفاداری  می 
توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

محبت و دوسللت داشللتن یکدیگر، ابراز عشق و محبت، 
راسللتگویی و صداقت، خیرخواهی، پرهیللز از خودمحوری، 
تبییللن عملکرد هر یک از زن و شللوهر در انجام دادن امور 
برای یکدیگر، رازداری، هنر خوب گوش دادن سخنان همسر، 
خودنگهداری و مدارا، پرهیز از مطلق اندیشللی، التزام عملي 
به وظایف اخاقي و حقوقي، سپاسللگزاری در قبال خدمات 
یکدیگر، پرهیز از مقایسلله ی همسللر با دیگران.و در مقابل 
خصایص و رفتارهایی چون مخفی کاری، سوءظن و بدبینی، 
ایجاد رابطه ی عاطفی بللا نامحرمان، نبود تعاون و همکاری، 
نبود همفکللری و همگامی،نبود احتللرام متقابل به یکدیگر 
و نبللود انگیزه برای برقراري روابط زناشللویي موفق، از جمله 
عوامل زیانبار و از آسیب های وفاداری و اعتمادسازی است.9 
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 7 مرداد 1401 (
 طللرح اسللتیضاح دولللت »رضللا خللان« از سللوي نماینللدگان اقلیللت 

مجلللس بلله رهبللري »مللدرس« )1303 ش(
لللطنه« صللدر اعظللم  لغللو کاپیتوالسللیون، بلله فرمللان »صمصللام السَّ

احمللد شللاه قاجللار )1۲97 ش(
فللرار بنللي  صللدر رییللس جمهللور مخلللوع ایللران و رجللوی سردسللته 

منافقللان بلله فرانسلله )1360 ش(
آغاز عملیات متوسط والفجر 3 در مهران )136۲ ش(

درگذشت »هادي اسامي« بازیگر تئاتر و سینما )137۲ ش(
رحلت عالم مجاهد شیخ محمد تقی بهلول )1384ش(

درگذشت استاد عبداهلل فرادی )1375ش(
شهادت شهید غامعلی نادری بنی )1361ش(

در جللاده هللزار در اثللر تصللادف یللک سللواری و یللک کامیللون یللازده 
نفللر سرنشللینان سللواری کشللته شللدند)1351ش(

اولین موافقتنامه بازرگانی ایران و سوریه امضاء شد)1353ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 29 ذی الحجه 1443 (
  درگذشت »ابن  خیاط« دانشمند و نحوي بزرگ)3۲0 ق(

تصللرف شللهر بیللروت توسللط سللپاهیان مسلللمان شللام و مصللر در 
جنللگ بللا صلیبللي  هللا)690ق(

  شللهادت روحانللي آگاه و مبللارز انقابللي »شللیخ محمللد خیابانللي« 
در تبریللز)1338 ق(

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

  پیللروزي قیللام ضللد سلللطنتي ملللت فرانسلله برضللد »شللارْْل دهم« 
پادشاه فرانسلله )1830م(

 تولللد »داْگ هامللر شللولْْد« دبیللر کل پیشللین سللازمان ملللل متحد 
)1905م(

 پیللاده شللدن نیروهللاي ژاپللن در سللواحل هنللد و چیللن در جریللان 
جنللگ جهانللي دوم )1941م(

 آغاز کنفرانس صلح پاریس )1946م(

محرم و عاشورا از منظر امام خمینی
گریه کردن بر عزای امام حسللین، زنده نگه داشللتن نهضت و زنده 
نگه داشتن همین  معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری 

بزرگ ایستاد، دستور است. صحیفه امام، ج 10، ص: 315
ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر. ماه قیام عدالت در مقابل باطل 
و ظلم. ماهی که برای نسللل های پس از آن الگوی عملی و نقشلله ی 
راه پیروزی در مقابل باطل و باطلیان اسللت. 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 شهیدان علیه السام تقدیم 

می شود.
محرم ماهی اسللت که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل 
قیام کرده، و به اثبات رسللانده که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل 

پیروز شده است .
محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسام زنده 
شد و از توطئه  عناصر فاسد و رژیم بنی امیه ، که اسام را تا لب پرتگاه برده 

بودند ، رهایی  بخشید 
این خون سیدالشهداء است که خونهای همه ملتهای اسامی را به 

جوش می آورد .
ماه محرم برای مذهب تشیع ،ماهی است که پیروزی ، در متن فداکاری 

و خون به  دست آمده است .
محرم ماه  نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که با 
قیام خود درمقابل طاغوت ، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه 
فنای ظالم و شکستن  ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست و 

این،خود سرلوحه تعلیمات اسام است برای 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 نسلللها،در طول تاریخ ، راه  پیروزی بر سرنیزه 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 ، اسام ترقی  اش بیشتر شد .

صحيفه نور امام خميني )ره(

فروش تخم مرغ همراه با شانه و جعبه
 آیلا فلروش تخلم ملرغ با شلانه یا جعبله، جایز اسلت؟ این 
کله جعبله تخلم ملرغ را بله قیمت خلود تخم مرغ بفروشلند 

و قیملت جعبله را کلم نکنند، مصداق کم فروشلی نیسلت؟
جلواب: اگلر علرف بلازار چنیلن باشلد و خریلدار بدانلد که 
کاال هملراه بلا جعبله و بسلته بنلدی، وزن ملی شلود و وزن 

جعبله غیرمعملول نباشلد، اشلکال نلدارد.
 جهیزیه خریداری شده از طرف مرد

ملرد و زن هنلگام ازدواج در سلندی علادی توافق می کنند 
کله ملرد، وسلائلی از قبیلل یخچلال، تلویزیلون و ... را تهیله 
کند؛ مالک این وسلائل از نظر شلرعی چه کسلی می باشلد؟

جلواب: وسلائلی کله توسلط ملرد تهیله ملی شلود مللک 
اوسلت هر چنلد بلرای اسلتفاده در اختیار زن 
قلرار داده باشلد، مگلر ایلن کله ثابلت شلود با 
هبله، صللح و ماننلد آن، ملکیلت آن را بله زن 

منتقلل کرده اسلت.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

تسليت نماینده ولی فقيه در آذربایجان شرقی 
 در پی درگذشت حجت االسالم موسویان شربيانی 

زودبازدهی بنگاه های اقتصادی کوچک

خبلر درگذشلت مرحلوم جنلاب حجت 
موسلویان  کاظلم  سلید  حلاج  االسلام 
شلربیانی پدر گرانقدر شهید واالمقام سید 
مصطفی موسلویان  شربیانی موجب تأثر و 

تأللم فراوان شلد.
ایلن شلیر ملردان اسلطوره های صبلر و 
 مقاومت هسلتند که فرزندانلی غیرتمند و 

شلجاع پلرورش دادنلد و در راه دیلن و میهلن آنلان را به قربانگاه عشلق و ایثار فرسلتادند و در فراقشلان 
چلون کوه ایسلتادند.

ایلران اسلامی املروز علزت، سلربلندی و دوام خود را مدیون این عزیزان اسلت و تاریلخ این ملت ایثار 
و از جان  گذشلتگی شلان را فراموش نخواهد کرد.

اینجانلب ضایعله فراق این انسلان پلاک نهاد را به ملردم غیور اسلتان، خانواده های معظلم ایثارگران 
و بویژه اهالی محترم شهرسلتان سلراب و شلهر شلربیان و خانواده محترم ایشلان تسلیت عرض نموده 
و از خداونلد تبلارک و تعاللی بلرای بازماندگان صبر و بلرای روح بلند آن پدر فداکار رحمت واسلعه  الهی 

آرزومندم.
سيد محمدعلی آل هاشم

نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

دکتلر “محملد فرشلکاران” رئیلس سلازمان 
مدیریلت و برنامله ریزی اسلتان گفت: ملا تجربه 
توجله و حمایلت از بنگاه هلای اقتصادی کوچک 
و زودبلازده را در سلال هلای قبل داشلته ایلم؛ اما 
هیچلگاه به موضوع “خوشله سلازی” توجه نکرده 
ایم، سیاسلتی کله تولید، اقتصلاد، بلازار، مصرف 
کننلده و حتی صادرات را یکجلا در برمی گیرد و 

باعلث رونق و توسلعه پرشلتاب می شلود.
وی گفلت: خوشله سلازی در حلوزه تولیلد و 
اقتصلاد باعلث ایجاد رونلق اقتصلادی و تضمین 
تولیلد، اشلتغال و درآملد در همله حلوزه ها می 
شلود، تلوان رقابلت را باال ملی برد، به پیشلران و 
راهبر توسلعه تبدیل می شلود و اهداف توسلعه 

را محقلق ملی کند.
فرشلکاران در بخلش دیگلری  سلخنان خود 
سلازمان برنامله و بودجله را مسلوول مسلتقیم 
نیلاز  ملورد  هلای  بودجله  و  اعتبلارات   توزیلع 
اجتماعلی،  اقتصلادی،  مختللف  هلای  بخلش 
فرهنگلی، ورزشلی، بهداشلت و درملان، دفلاع و 
امنیلت مللی و دیگلر بخلش هلا، بلا محوریلت 
توسلعه و تحقق اهداف توسلعه کشلور در بستر 
برنامله هلای پنلج سلاله و بودجله هلای سلاالنه 

دانسلت.
وی افلزود: همچنیلن، پیش بینلی و تعیین 
سلهم درآملدی هلر یلک از بخلش ها بر اسلاس 
سیاسلت هلای کللی نظلام، مجللس، مجملع 
تشلخیص و در نهایلت دولت، در راسلتای تحقق 
ضریب رشلد همه بخش هلای تولیدی، صنعتی، 
صادراتلی و مالیاتلی از دیگلر وظایلف و ماموریت 
هلای ایلن سلازمان به شلمار ملی رود و ترکیب و 
مجملوع این سیاسلت ها و وظایلف، الگوی کلی 
و مشلخص توزیع و تخصیص اعتبلارات و بودجه 
های سلاالنه کشلور در همه اسلتان هلا و بخش 

هلا را شلکل ملی دهد.
برنامله ریلزی  و  رییلس سلازمان مدیریلت 
سلوالی  بله  پاسلخ  در  همچنیلن  اسلتان 
در  اسلتانی  درآمدهلای  نقلش  خصلوص  در 
تخصیلص بودجله هلای سلاالنه هلر اسلتان 
بله چله میلزان اسلت، اظهار داشلت: پیلش از 
ایلن و بلر اسلاس پیشلنهاد مشلخصی، قلرار 
بلود، سلهم درآملدی اسلتان هلا در جلذب و 
 تخصیلص اعتبلارات مللی و اسلتانی، در قالب

 پیوسلت هلا و تبصلره هلای خلاص بلرای هر 
اسلتان در قانلون بودجله و بلر اسلاس نیازهای 
شلود  بینلی  پیلش  اسلتان  هلر  اختصلاص 
و تخصیلص یابلد؛ کله ایلن املر بلا توجله بله 
سیاسلت هلای کللی و توجیله این کله، اغلب 
اعتبلارات ملورد نیلاز اسلتان هلا در قالب برش 
هلای اسلتانی بودجه قابلل پیش بینی اسلت، 
محقلق نشلد، در حاللی که بله اعتقلاد من، در 
اسلتان خودملان، ملی شلود بهتلر و بیشلتر از 

ایلن سلطح عملل و کار کلرد.

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
دانشللنامه تاریللخ معمللاری ایللران شللهر - سللازمان میللراث 

فرهنگللی و گردشللگری ایللران

غللار هامپوئیللل در 15 کیلومتللری جنللوب شللرق مراغلله قللرار دارد. 
نزدیک تریللن روسللتا بلله ایللن غللار، روسللتایی بلله نللام تللازه کنللد سللفلی 
اسللت. ایللن غللار کلله در میللان مللردم محلللی بلله غللار کبوتللر مشللهور 
می باشللد در دامنلله کللوه صخللره ای و مشللرف بلله رودخانلله ای پللرآب بلله 

نللام مللردق چللای قللرار دارد.
همچنیللن در نزدیکللی غللار آثللار تمللدن ۲00 هللزار سللاله کشللف شللده 
کلله باستان شناسللان ایللن آثللار را بی ارتبللاط بللا غللار نمی داننللد. بلله گفتلله 
کارشناسللان غللار در حللدود 150 میلیون سللال قدمللت دارد. غار هومپوئیل 
یللا غللار کبوتللر بلله دلیللل طبیعللت ترسللناک و همچنیللن چاه هللای 
عمللودی ترسللناکش جللزو غارهللای عجیب و همچیللن خوفناک ایللران به 
حسللاب می آید.همانطللور کلله گفتلله شللد نللام غللار در میان مللردم محلی 
بلله غللار کبوتللر مشللهور اسللت. در گذشللته کبوتللران وحشللی در سللقف 
تللاالر ورود النلله داشللتند و همیللن امللر باعللث شللده بللود کلله غللار در میان 
مللردم محلللی بلله غللار کبوتللر مشللهور باشللد. امللا نللام رسللمی ایللن غللار، 
هامپوئیللل می باشللد کلله یللک واژه باسللتانی و ریشلله در زبان سانسللکریت 

دارد کلله بللا گللذر زمللان بلله شللکل هامپوئیللل درآمللده اسللت.
غللار هامپوئیللل یللا کبوتر جللزو غارهللای فنللی ایران می باشللد کلله برای 
پیمایللش آن نیللاز بلله تجهیللزات کامللل غارنللوردی و همچنیللن دانللش و 
مهللارت غارنللوردی دارد. بللدون تجهیزاتللی ماننللد چللراغ قللوه، کپسللول هوا، 
هللد المللپ و همچنیللن یللک راهنمللای مسلللط پیمایللش غللار تقریبللا 
غیرممکللن می باشللد. عللرض دهانلله غللار کبوتللر 8 متللر و طللول و عللرض 
میللدان اول غللار تقریبللا 40 در 60 متللر اسللت. غللار دارای 8 تللاالر وسللیع 
در 5 طبقلله و همچینللن مسللیرها و داالن هللای پیللچ درپیللچ عجیللب و 

منحصربلله فللرد می باشللد.
غللار هامپوئیللل دارای چاه هللای عمیللق و مخوفللی اسللت کلله بلله 
صللورت تنوره هللای سللنگی و تاالرهللای بللزرگ دیللده می شللود. چاه هللا 
عمق هللای متفاوتللی دارنللد کلله در همللان ابتللدا ورود بلله تللاالر دوم بایللد 
بسللیار احتیللاط کنیللد زیللرا چهللار دهنلله از چاه  هللا در همیللن قسللمت 
قللرار دارد کلله هللر کللدام از آنهللا بلله ماننللد لوللله باریک شللما را بلله طبقات 

زیریللن غللار می رسللاند.

غار هامپوئيل يا کبوتر

کتلاب »طلب االئمه« 
تالیف عامه سلید عبد 
و  )ره(  شلّبرکاظمی  اهلّل 
برگلردان فارسلي لطیف 
هملت  بله  راشلدي 
در  »حضلور«  انتشلارات 
سلال 1385 فیپلا گرفته 
بلا  در ۲۲4 صفحله   و 
قطلع  در  نسلخه   3000
رقعلي روانله بلازار کتاب 

 . شد
چله کسلي بهتلر از خاللق و آفریننلده انسلان ملي تواند 
انسلان را بشناسلد و درد او را درملان کنلد. یلاد خداوند و ذکر 
نلام پر برکت او شلفا دهنلده دردمندان اسلت. خداوند قدوس 
بلر بندگانلش منت نهلاده و پیامبلران و اولیاي خود را از سلر 
لطلف فرسلتاده تا با راهنمایلي هاي خود، رحملت الهي را بر 

ایشلان ارزاني دارند.
اسلام در زمینه بهداشلت و درمان صاحب سبک و مکتب 
اسلت، پیامبلر اکلرم)ص( و ائمله اطهلار )ع( اصوللی را متذکر 
شلده انلد کله اگر ملورد توجه دانش پزشلکی و عملوم مردم 

قلرار گیلرد، تحولی عمیق در ایلن زمینله روی خواهد داد.
تعالیلم پیامبر رحمت حضلرت محمدبن عبلداهلل )ص( و 
همچنیلن اماملان به حلق )ع( نه تنهلا براي سلامت جان و 
روان اسلت، که سلامتي جسلم را هم شلامل مي شلود. آن 
طبیب دوّار به طب و جانشلینان آن گران قدر، درمان کننده 
هر دردي هسلتند. ایشلان درمان کننده بیملاري هاي صعب 
العلاج روحلي و روانلي بلوده کله البتله آسلان تلر از بیماري 
هلاي روحلي، طبیب بیماري هاي جسلمي نیز مي باشلند. 
بنابرایلن بایلد براي درملان دردهاي خلود، به ایلن بزرگواران 
مراجعله نملود و به »طب اسلامي« متوسلل شلد؛ طبي که 

سلامتي صد در صد در پلي دارد.
گلروه زیلادي از بلزرگان مکتب شلیعی بلا تاش فلراوان به 
جملع آوری احادیلث پیراملون پزشلکی پرداخته اند کله از آن 
جملله می تلوان بله ابلن سلّیار بصلری کاتلب طاهریلان در 
روزگار امام حسلن عسلکری )ع(، ابو احمد جلودی از مشلایخ 
ابلن قولویله، شلیخ احملد بلادی بحرانلی صاحلب »الطب 
االحمدی«، عامه سلید عبد اهلّل شلّبرکاظمی صاحب »طب 

االئمله علیهم السلام« اشلاره نمود.
کتلاب »طلب االئمله علیهم السلام« اثري بس ارزشلمند 
اسلت که مشلتمل بر مجموعله روایاتي از پیامبلر اکرم )ص( 
و ائمله معصومین )ع( اسلت. که بلا بیان دعاهایي بله درمان 
روحلي و هلم بلا بیلان ملوارد دارویلي و گیاهلي بله درملان 

جسلمي بیملاران مبتا پرداخته اسلت.   
در مجموعله حاضلر پیراملون آنچله اجلل را دفلع ، عمر را 
طوالنلی و ملال را افلزون ملی کنلد و آنچه که عملر را کوتاه، 
ملال را انلدک و بلا را نلازل ملی کنلد؛ چنیلن آملده اسلت: 
»حضلرت رسلول اکلرم )ص( فرملوده انلد: ملرگ آدملی را از 
سلرگناه، بیشلتر از مرگ وی به خاطر فرا رسلیدن اجل است 
و زندگلی او از سلر نیکلی، بیلش از زندگلی او بله خاطر عمر 
اسلت. و فرملوده انلد: هرکلس دوسلت دارد اجلش بله تاخیر 
افتلد و از آنچله خداونلد بله وی داده للذت ببلرد، بایلد پلس 
از ملن بلا اهلل بیت ملن به نیکی و شایسلتگی رفتلار کند 
و هرکلس چنیلن نکنلد خداونلد عملر او را کوتلاه ملی کند 
و در روز واپسلین بلا رویلی سلیاه بلر ملن وارد ملی شلود ... 
قطلع رحلم، قسلم دروغ، سلخن دروغ، زنا، راه را بر مسللمین 
بسلتن و بله ناحق ادعلای امامت کلردن؛ مرگ را شلتاب مي 
دهلد« در ادامله امام صادق )ع( نیلز در این باره چنین فرموده 
انلد: »ملدت زیلادی بر سلر سلفره بنشلینید کله از عمرتان 
محسلوب نملی شلود. و همچنیلن فرملوده انلد: هرکلس 
دوسلت دارد خیلر و برکت خانه اش افزایلش یابد، باید پیش 
از غلذا و پلس از آن وضلو بگیلرد. زیلرا هرکس دسلت خود را 
بله هنلگام غذا و پس از آن بشلوید، تا همیشله در گشلایش 
زندگی کرده و جسلمش از با شلفا یابد ... هرگاه پس از غذا 
وضلو گرفتی چشلمان خلود را بلا آب باقیمانده وضو، مسلح 
کلن کله آدمی را از چشلم درد ایمن می سلازد«.  در ادامه اثر 
املام صلادق )ع( دربلاره تاثیلر صله رحم بر طلول عمر چنین 
بیلان مي فرماینلد: »صله رحم و خوب همسلایه داری کردن، 
سلرزمینها را آبلاد و عملر هلا را زیاد ملی کند « املام باقر )ع( 
نیلز پیراملون ایلن موضوع چنیلن فرملوده اند: »صلله رحم، 
اخاق را نیکو، دسلت را بخشلنده، نفس را پاک، رزق را فراوان 

و اجلل را بله تاخیر می انلدازد.«
در انتهلا فهرسلت اعلام، کتلب، اماکلن و واژه نامله که در 
اثلر حاضلر بکار رفتله اند به ترتیب الفبایي عناوین فهرسلت 

گردیده اسلت. 

معرفي کتاب

طب االئمه
شفيقه موسوی

العظملی  اهلل  آیلت  حضلرت 
شلیخ محمد طه نجلف تبریزی 
فرزنلد شلیخ مهلدی از اعاظلم 
فقهلا و مراجلع  اکابلر  و  علملا 
عظلام تقلیلد جهلان تشلیع در 
قلرن چهاردهلم هجلری قملری 
اسلت. نیلای اعلای وی »حلاج 
نجلف« از تبریز به شلهر مقدس 
نجلف مهاجلرت کلرد و خاندان 
نجلف  »آل  اجتهلاد  و  عللم 
تبریلزی« را بنیلان نهلاد. ایشلان 
در سلال 1۲41ق برابلر بلا سلال 
1۲04ش. در شلهر نجلف اشلرف متوللد گردیلد. مقدمات و سلطوح  عالی 
عللوم اسلامی را نلزد شلیخ عبدالرضلا طفیللی و دایلی خود شلیخ جواد 
نجلف آموخلت . آنگاه در حلقه شلاگردان حضرات آیات عظام شلیخ اعظم 
مرتضلی انصلاری و سلپس آقا سلید حسلین کوه کملری درآمدو سلالیان 
متملادی از محضلر پر فیض ایشلان مسلتفیض و به مقام شلامخ اجتهاد 

گشلت. نایل 
پلس  از رحللت مرجلع عظیلم الشلان شلیعه آیلت اهلل العظملی میرزا 
محمدحسلن شلیرازی، در شلمار  مراجلع بلزرگ جهلان تشلیع درآملد و 

بسلیاری از شلیعیان بله ویلژه ملردم علراق و علرب مقللد وی شلدند. 
حضرتلش علاوه بلر فقله و اصلول در حدیث رجلال، تاریخ و عللوم ادبی 
جایگاهلی رفیلع داشلت و در زهلد و تقلوا و عبلادت و صبلر بر ابتلا و بی 

اعتنایلی بله زخارف دنیلا الگوی کاملل روزگار  خلود بود.
 وفات آن عالم ربانی و فقیه صمدانی در سلیزدهم شلوال المکرم سلال 
13۲3 ق. برابلر بلا نوزدهلم آذر ماه سلال 1۲84ش. اتفلاق افتاد پیکر پاکش 
پلس از تشلییعی بلا شلکوه در بلاب القبله حلرم مطهر موللی الموحدین 
امیرالمومنیلن املام عللی علیله السلام در کنلار مرقلد اسلتادش شلیخ 

مرتضلی انصاری جلای گرفت.

مفاخر مذهبي
حضرت آيت اهلل العظمى

 شيخ محمدطه نجف تبريزى

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 139۲

اخبار حوزه های علميه آذربایجان شرقی

آزمون ورودی حوزه  علمیه در 
شد برگزار  شرقی  آذربایجان 

آزمللون حللوزه  علمیلله در اسللتان 
آذربایجللان شللرقی همزمللان بللا سراسللر 
کشللور در مصللای امللام خمینللی )ره( 

تبریللز و بنللاب برگللزار شللد.
آدینلله تبریللز بلله گللزارش خبرگللزاری 
مرتضللی  االسللام  حجللت  حللوزه، 
قربانللی معللاون آمللوزش حللوزه علمیلله 
اسللتان آذربایجللان شللرقی،   بللا اشللاره 

حللوزه   ورودی  آزمللون  برگللزاری  بلله 
شللرقی،  آذربایجللان  اسللتان  علمیلله 
اظهللار داشللت: در ایللن آزمللون کلله 
امللروز در مصللای امللام خمینللی )ره( 
تبریللز برگللزار شللد، حسللب اسللتعداد و 
عاقلله، افللرادی کلله نمللرات و سللطح 
داشللته  را  معلومللات  از  بیشللتری 
باشللند انتخللاب و بللرای مصاحبلله و 
ورود بلله حللوزه دعللوت خواهنللد شللد.

نتایللج  اعللام  از  بعللد  افللزود:  وی 
میثللاق  تثبیللت،  دوره هللای  اولیلله، 
تحقیقللات  و  مصاحبلله  طلبگللی، 
طللی  سللامت  آزمایللش  و  میدانللی 
از آن  انجللام و پللس  ۲ مللاه  حللدود 
مشللخص  نهایللی  شللدگان  پذیرفتلله 

. د می شللو


