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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

مبارزه با تبعیض باید بدون
هیچگونه مالحظهای انجام شود

آیت اهلل قاضی طباطبایی

 13آبان

روز م ّلی مبارزه با استکبار جهانی

به مناسبت  ۱۴آبان
روز فرهنگ عمومی
فرهنگ عمومی چیست؟
روز فرهنـگ عمومـی در تقویـم ای رانی  ۱۴آبان ماه و هر سـال اسـت،
نامگـذاری یک روز خاص ب رای این مناسـبت ،نشـان از اهمیـت آن و لزوم
تعییـن اهداف و سیاسـتگذاریهای کلـی و کالن دارد.
بـه گـزارش ایمنـا فرهنـگ عمومـی عناصـری از فرهنـگ را شـامل
م یشـود کـه اثـرات آن همهگیر باشـد و بیشـتر مـردم یـک جامعه در
چگونگـی آن نقـش داشـته باشـند و در سـب کهای رفتار عمومـی اف راد
جامعه یا عرف و عادات و رسـوم و زبان آن جامعه ریشـه دارد و اغلب ابعاد
زندگـی مـردم را زیـر نفوذ خـود دارد و مردم نسـبت به آنها حساسـیت
دارند.
تاریخ روز فرهنگ عمومی
شـورای فرهنـگ عمومـی  ۱۴آبانمـاه را در تقویـم ای رانـی به نـام روز
فرهنـگ عمومی نامگذاری کرد .روابط عمومی دبیرخانه شـورای فرهنگ
عمومی اعالم کرد در چهارصد و شـصت و ششمین جلسـه این شورا روز
 ۱۴آبان که مصادف با تصویب آئی ننامه شـورای فرهنگ عمومی اسـت،
به نـام روز فرهنگ عمومی مصوب شـد.
فرهنگچیست؟
فرهنگ یک مفهوم گسـترده اسـت که شـامل رفتارهای اجتماعی و
هنجارهای موجود در جوامع بشـری و همچنین دانش ،اعتقادات ،هنرها،
قوانیـن ،آداب و رسـوم ،قابلی تهـا و عادات افـراد در این گروهها م یشـود؛
فرهنگ مجموعه پیچیدهای از دانشها ،باورها ،هنرها ،قوانین ،اخالقیات،
عـادات و هرچـه که فرد به عنـوان عضوی از جامعه خویـش ف رام یگیرد،
تع ریـف م یشـود .هـر منطقه از هر کشـوری م یتوانـد فرهنگ متفاوتی
بـا دیگر مناطق آن کشـور داشـته باشـد .فرهنگ به وسـیله آمـوزش ،به
نسـل بعـدی منتقل م یشـود؛ همچنین فرهنـگ راهکارهای شـایع در
یـک جامعه اسـت بـرای رفع هرگونه نیـاز واقعی یا غیـر واقع ی .فرهنگ،
راه مشـترک زندگی ،اندیشـه و کنش انسان در یک جامعه است .فرهنگ
شـامل هن ر ،ادبیات ،علم ،آف رینشها ،فلسـفه و دین اسـت.
بـرای ارائـه تع ریفی از مفهـوم فرهنگ عمومی تالشهای زیادی شـده
اسـت .با وجود این ،هنوز هم بسـیاری از اندیشـمندان و صاحب نظ ران با
پیچیدگ یهـای زیـادی درباره مفهوم ،مصداق و مسـائل فرهنگ عمومی
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خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز ایـن هفته به
امامـت حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمدعلـی آل هاشـم در مصلـی اعظـم امـام(ره) این
شـهر برگزار شـد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمدعلـی آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه
ایـن هفتـه بـا تاکیـد بـر لـزوم رعایـت تقـوا اظهـار
داشـتند :تقـوا سـرمایه ای اسـت کـه انسـان م یتواند
بـه وسـیله آن نفـس خـود را از سـقوط بـه وادی
شـهوات و نفسـانیت نجـات دهـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان
اینکـه تقـوا سـرمایهای اسـت کـه انسـان م یتواند به
وسـیله آن نفـس خـود را از سـقوط بـه وادی شـهوات
و نفسـانیت نجـات دهـد ،افزودنـد :بـدون تقـوا هیـچ
انسـانی نم یتوانـد حیـات طیبـه خـود در دنیـا و
حیـات اخـروی خـود را تضمیـن کنـد و اثرگذارتریـن
توفیـق آن اسـت کـه انسـان در خانـوادهای بـا تقـوا
پـرورش یابد.
خطیـب جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :اثـر گـذار
تریـن توفیـق آن اسـت کـه انسـان در خانـوادهای بـا
تقـوا پـرورش یابـد .هیـچ کـس نمـی تواند بـه اندازه
پـدر و مـادری کـه بـا تقـوا هسـتند انسـان را بـه راه
راسـت هدایـت کننـد و برعکـس پـدر مـادر بـی تقوا
نیـز زمینـه سـاز سـقوط فرزند خـود بـه وادی ضاللت
با شد .

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـر لـزوم اجتنـاب
از لقمـه حـرام تاکیـد کـرده و گفتنـد :غـذای حـرام
زندگـی خانـواده را بـه وادی ضاللـت مـی کشـاند و
خانـواده نم یتوانـد فرزنـد سـالمی بـه جامعـه تحویل
د هد .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه
دادنـد :خداونـد متعـال در قـرآن م یفرمایـد :ای
پیامبـران الهـی از غذاهایـی کـه پاکیـزه و حلال
هسـتند میـل کنیـد و اعمـال صالـح انجـام دهیـد و
بدانیـد بـه آنچـه عمـل مـی کنیـد آگاهـم.
ایشـان لقمـه حـرام را ظلـم بـه فرزنـد دانسـته و
گفتنـد :آیـا ظلمـی باالتـر از غـذای ح رامـی کـه پـدر
و مـادری بـه فرزنـدان خـود مـی دهنـد ،وجـود دارد؟ از
دولـت خدمتگـزار جمهوری اسلامی ای ران و مسـئولین
کشـوری اسـتدعا دارم زمینـه معـاش خانـواده هـا را
تقویـت کننـد تـا خانـواده ها بـه راه های ح رام کشـیده
نشـوند .بـی توجهـی بـه غـذای حلال فرزنـد توسـط
والدیـن نوعـی عـاق فرزنـد اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ضمـن
اشـاره بـه روز پدافنـد غیرعامـل اظهـار داشـتند :در
مقابـل شـیوه هـای پیچیـده دشـمنان نظام اسلامی
بایـد پدافنـد غیـر عامـل هوشـیار باشـد و در مقابـل
هـر گونـه نفـوذ دشـمن بـه صـورت بـه روز دفـاع کننـد.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز افزودنـد :تهدیـدات
خطرنـاک و غیـر قابـل جبـران در صـورت کـم کاری
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در روز  13آبـان  ،1358دانشـجویان مسـلمان پیـرو خـط امـام،
النه ی جاسوسـی آمریکا را در ته ران تسـخیر کردند و جاسوسـان
آمریکایـی را بـه گـروگان گرفتنـد .بدیـن ت رتیـب ،مبـارزه ی ضـد
آمریکایـی مـردم ایـران ،ابعـاد جدیدتری پیـدا کرد.
سـیزده آبـان روز تسـخیر النـه جاسوسـی آمریـکا بـه دسـت
دانشـجویان پیرو خـط امام و روز مبارزه با اسـتکبار جهانی گ رامی
باد.
روز  13آبـان کـه در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ای ران
به عنوان روز مبارزه با اسـتکبار جهانی نامگذاری شـده یادآور سـه
واقعـه مهـم در تاریـخ معاصر ای ران اسـت که در سـه دوره مختلف
رخ داده و بـه همیـن دلیـل ایـن روز را در تاریـخ کشـور بـه عنوان
روزی بـه یادماندنی به ثبت رسـانده اسـت.
در روز  13آبـان  ،1343مأمـوران رژیـم شـاه ،حضـرت امـام
خمینـی(ره) را در قـم دسـتگیر و بـه دسـتور آمریـکا ،بـه ترکیـه
تبعیـد کردنـد .در روز  13آبـان  ،1357دانـش آمـوزان ته رانـی در
اعتـراض بـه دخالـت های آمریکا در ایـران ،راه پیمایـی کردند ،ولی
دژخیمـان رژیـم شـاه ،بـه آنـان حملـه کـرد و آنـان را بـه خـاک و
خـون کشـید .در روز  13آبـان  ،1358دانشـجویان مسـلمان پیـرو
خـط امـام ،النه ی جاسوسـی آمریکا را در ته ران تسـخیر کردند و
جاسوسـان آمریکایـی را بـه گـروگان گرفتند .بدین ت رتیـب ،مبارزه
ی ضـد آمریکایی مـردم ای ران ،ابعـاد جدیدتری پیدا کـرد .بناب راین،
نمایندگان مجلس شـورای اسلامی ،این روز را به روز «ملّ ی مبارزه
با اسـتکبار» نـام گـذاری کردند.
تبعید امام خمینی به ترکیه در  13آبان 1343
کاپیتوالسـیون یـا حـق قضـاوت کنسـولی حقـی اسـت کـه
بـه اتبـاع بیگانـه داده م یشـود و آنهـا را ازشـمول قوانیـن کشـور
مصـون و مسـتثنی م یکنـد؛ درواقـع در صـورت ارتکاب جـرم در
خـاک کشـور ،دولـت می زبـان حـق محاکمـه آن مجـرم را نـدارد.
کاپیتوالسـیون ریشه در استعمار دارد و کشـورهای استعمارگر این
ت سـلطه تحمیـل م یکردند؛
قانـون را بـه کشـورهای ضعیف تح 
کاپیتوالسـیون درایـران طی معاهده ترکمانچای ب رای اتباع روسـیه
به رسـمیت شـناخته شد و پس ازآن برخی کشـورهای استعمارگر
دیگـر ،این امتیـاز نامشـروع را بعلت ضعف حکومت هـای قاجاریه
کسـب کردند؛ اما ،کاپیتوالسـیون در سـال  ،1306تحت فشار افکار
عمومـی و فضـای حاکـم بر روابـط بی نالملـل پس از جنـگ اول
جهانی لغـو گردید.
هنـوز بیـش از  3دهه از الغای کاپیتوالسـیون نم یگذشـت که
محمدرضـا پهلـوی احیاگـر مجـدد آن شـد .کابینـه اسـداهلل علم
در سـیزدهم مهـر سـال  ،1342به دسـتور شـاه ،پیشـنهاد آمریکا
مبن یبـر اعطـای مصونیت قضایی بـه اتباع آمریکایـی را به صورت
یـک الیحـه قانونـی در هیـأت دولـت تصویـب کـرد .چنـدی بعد
ایـن خبـر بـه حضـرت امام رسـید و ایشـان را بـه خـروش و فریاد
واداشـت بـه طوری که در 4آبان  1343ایشـان طـی نطقی تاریخی
به رسـوایی این اقـدام ننگیـن پرداختند.
ف رازهایـی از سـخن رانی ایشـان چنیـن بـود ... « :دولـت بـا
کمـال وقاحـت از ایـن امـر ننگیـن طرفـداری کـرد ،ملت ایـران را
از سـگهای آمریکایـی پسـتتر کردنـد .اگـر چنانچه کسـی یک
سـگ آمریکایـی را زیر بگیـرد ،بازخواسـت از او م یکنند؛ اگر شـاه
ایـران یک سـگ آمریکایـی را زیر بگیرد بازخواسـت م یکنند و اگر
چنانچه یک آشـپز آمریکایی شـاه ایـران را زیر بگیـرد ،مرجع ای ران
را زیـر بگیـرد ،بزرگتریـن مقـام ایـران را زیر بگیـرد ،هیچ کس حق
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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مبارزه با تبعیض باید بدون

هیچگونه مالحظهای انجام شود

ادامه از صفحه اول

مدیـران ادارات پیـش م یآیـد کـه بایـد بـه
زیردسـتان خـود تذکـرات را ارائـه بدهنـد تـا در
روز هـای بحـران کشـور دچـار مشـکل نشـود.
امـام جمعـه تبریـز بـه حملات سـایبری بـه
سـامانه کارت هوشـمند سـوخت اشـاره کـرده و
گفتنـد :در هفتـه ای کـه گذشـت دشـمن در
سـایه حملات سـایبری بـه پمـپ بنزیـن هـا،
مـی خواسـت بلـوا ایجاد کنـد .از اطالع رسـانی
بـه موقـع صـدا و سـیما تشـکر و قدردانـی دارم
زمـان بـه روز بـه مـردم
کـه اخبـار صحیـح را در
ِ
ارائـه دادند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ضمـن
گرامیداشـت سـالروز شـهادت حسـین فهمیـده
بیـان کردنـد ۸ :آبـان سـالروز شـهادت شـهید
محمـد حسـین فهمیـده و روز بسـیج
دانـش آمـوزی اسـت کـه در جنـگ تحمیلـی
دانش آموزان زحمات فراوانی کشـیدند.
ایشـان ادامـه دادنـد ۳۶ :هـزار شـهید
دانـش آمـوز داریـم کـه تقدیـم نظـام مقـدس
جمهوری اسلامی ای ران شـده اسـت .رفتار و کردار
ایـن شـهدا بایـد سرمشـق نوجوانـان مـا قـرار گیـرد.
خطیـب جمعـه تبریـز گفتند :اهمیت بسـیج
دانـش آمـوزی و اتحادیـه انجمـن هـای اسلامی
و نظـام آمـوزش و پـرورش بـر همـگان مشـخص
ا ست .
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـه سـالروز
شـهادت آیـت اهلل قاضـی طباطبایی اشـاره کرده
و بیـان کردنـد ۱۰ :آبـان سـالروز شـهادت اولین
شـهید محـراب آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی بـه
دسـت گروهـک فرقـان اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
افزودنـد :مسـجد شـعبان ،مرکـز مبـارزه بـا رژیم
طاغـوت را نبایـد فرامـوش کـرد کـه بـا حضـور
شـهید آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی صـورت
م یگرفت و همیشـه دشـمن و سـاواک ایشـان را
بـه عنـوان خمینـی آذربایجـان یـاد مـی کردنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان با بیـان اینکه
منـزل شـهید آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی پایگاه
و مرکـز مبـارزه بـا رژیـم طاغـوت بـود گفتنـد:
ایـن شـهید بزرگـوار سـد مسـتحکمی در برابـر
خطـوط انحرافـی فکـری بودنـد.
خطیـب جمعـه تبریـز روز  ۱۳آبـان را روز
مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی و نقطـه عطفـی در
تاریـخ انقلاب اسلامی ایـران دانسـته و اظهـار
داشـتند :رژیـم طاغـوت در  ۱۳آبـان مـاه ۱۳۵۷
دانـش آمـوزان و دانشـجویان را مـورد هـدف قرار
داد.
ایشـان افزودنـد ۱۳ :آبـان  ۵۸روز شکسـتن
هیمنـه کاغـذی آمریـکا بـود کـه دانشـجویان
خـط امـام بـه صـورت خـود جـوش النـه
جاسوسـی آمریـکا را تسـخیر کردنـد کـه
از طـرف امـام خمینـی(ره) انقلاب دوم نـام
گرفـت .
امـام جمعـه تبریـز ضمـن تبریـک به سـردار
عباسـقلیزاده بابـت انتصـاب وی بـه فرماندهـی
سـپاه عاشـورای اسـتان گفتنـد :ایشـان مقبـول
تمـام رزمنـدگان و سـپاهیان و بسـیجیان
هسـتند و برایشـان آرزوی توفیـق دارم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان مقوله
عدالـت و تبعیـض را مـورد بررسـی قـرار داده و
بیـان کردنـد :مقـام معظـم رهبـری در دیـدار
روز  ۱۷ربیـع االول بـا مسـئوالن نظـام از صبـر
و اخلاق و عدالـت در برنامـه هـا سـخن گقتنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان با
بیـان اینکـه تبعیـض بیشـتر از فقـر بـه مـردم
آسـیب رسـانده اسـت گفتنـد :مبارزه بـا تبعیض
بایـد بـدون هیـچ گونـه مالحظـه انجـام شـود.
قانـون گرایـی ،پاسـخگویی ،شـفافیت ،انضبـاط
مالـی و پرهیـز از اشـرافی گری اصول و پیوسـت
عدالـت در جامعـه اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد:
کاهـش فاصلـه طبقاتـی و شـکاف بیـن فقیـر
و غنـی بایـد صـورت گیـرد و هـر اقـدام و
برنامـه ای بایـد در مـردم احسـاس کاهـش این
فاصلـه و تبعیـض را ایجـاد کند.

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

آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان اسکو
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

آیین تکریم و معارفه استاندار آذربایجان شرقی با حضور
دکتر مصدق معاون اول قوه قضائیه ،دکتر وحیدی وزیر
محترم کشور ،نمایده ولی فقیه در استان ،نمایندگان استان
در مجلس خبرگان رهبری و شورای اسالمی ،ائمه جمعه

بازدید نماینده ولی فقیه در استان از مراکز اهدای جهیزیه
و .بسته های کمک معیشتی موکب زنجیرزنان حضرت علی
اصغر تبریز و مسجد امیرالمومنین محله آخونی

آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه عاشورا با حضور سردار
سرلشگر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در استان در تلویزیون اینترنتی
آستان قدس رضوی

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در پنجمین
اجالسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج در مشهد مقدس

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در نشست
نمایندگان ولی فقیه در استان ها و اساتید شبکه تربیتی
صالحین با حجت االسالم حاجی صادقی نماینده ولی فقیه
در سپاه پاسداران انقالب

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز
در مراسم میالد حضرت رسول اکرم (ص)
و امام صادق علیه السالم

دیدار سرپرست امور استانها صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران و جمعی از مدیران شبکه استانی سهند با
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

مراسم افتتاح مسجد حضرت ولی عصر (عج) کوی
ولیعصر تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه تبریز

مراسم تجلیل از خادمان و مداحان و دست اندرکاران
هیئت رزمندگان استان با حضور نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه تبریز

مراسم عمامه گذاری طالب حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه تبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

حمله سایبری به پمپ بنزینها
را پیش بینی کرده بودیم

خب رنگار آدینه تبریز:
مدیـرکل پدافند غیرعامل اسـتانداری آذربایجان شـرقی
گفـت :حملـه سـایبری بـه پمـپ بنزینها را پیـش بینی
کـرده بودیـم و تی مهـای پدافندغیرعامـل نیـز در شـرکت
پخـش ف راوردههـای نفتی اسـتان مسـتقر شـده بود.
محمدباقـر آقایـی در سـخن رانی پیـش از
خطبـه هـای نمازجمعـه تبریز گفـت :احتمـال م یدادیم
پمـپ بنزینهـا و شـرکت پخـش ف راوردههای نفتـی مورد
تهدیـد سـایبری قـرار گیـرد و تهدیدات این حـوزه را رصد
و پایـش کـرده بودیم.
وی ادامـه داد :دو بـار نیـز تیـم تخصصـی پدافنـد
سـایبری در شـرکت پخـش ف راوردههـای نفتـی اسـتان
حضـور یافتـه بود و پیـش بینی ایـن اتفـاق را م یکردیم
و بـه دنبـال برگـزاری مانـور در پمـپ بنزینهـا بودیم که
ایـن اتفـاق افتاد.
آقایـی بـا بیـان اینکه تـا زمانی که دشـمن وجـود دارد
تهدیدهـا نیز وجـود خواهد داشـت ،افزود :تهدیدهـا دائماً
در حـال دگرگونـی هسـتند و بایـد جنس ،ابعاد و شـکل
تهدیـد و درصـد وقوع تهدید را بررسـی و شناسـایی کرده
و بـرای هـر نـوع تهدیـد نیـز یـک سـناریو و یـک طـرح
مقابلـه آمـاده کنیم.
مدیـرکل پدافند غیرعامل اسـتانداری آذربایجان شـرقی
سـپس بـا تاکیـد بر ضـرورت ورود جـدی شـهرداریها به
موضـوع پدافنـد غیرعامل اب راز داشـت :شـهرها در معرض
تهدیدهـای مختلـف هسـتند و بایـد در شـهرها ایـن
موضوعـات مـورد تاکیـد قـرار گیرد.
وی در خصـوص تهدیـدات سیاسـی کشـور نیـز گفت:
بح رانهـای هویـت ،مشـروعیت ،بح ران مشـارکت و بح ران
توزیـع در ایـن بخـش تهدیدها قـرار م یگی رند.
آقایـی در بخـش دیگری از سـخنان خـود در خصوص
تهدیـد اقتصـادی نیـز گفـت :کاهـش ارزش پولـی نیز در
ایـن قالـب قـرار گرفتـه اسـت .تهدیدهـای تروریسـتی،
شـیمیایی ،کالبـدی ،تهدیـد اطالعـات ،تهدید سـایبری و
تهدیـدات فرهنگـی و اجتماعـی نیـز دیگـر تهدیدهـا در
حـوزه پدافنـد غیرعامل اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه رسـانهها مکمـل پدافنـد
غیرعامـل هسـتند ،افـزود :خب رنـگاران افسـران صیانت از
افـکار عمومـی هسـتند.
آقایـی از تشـکیل کارگـروه قضائـی خبـر داد و گفـت:
سـازمانها و نهادهایـی کـه بـه تذکرهـا و موضوعـات
پدافنـد غیرعامـل توجـه نکننـد بـه قـوه قضائیـه معرفی
خواهنـد شـد.
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به مناسبت  ۱۴آبان
روز فرهنگ عمومی

ادامه از صفحه اول

رو بـه رو هسـتند کـه دالیلـی زیـادی دارد :یکـی اینکـه در کتابهـای
جامعه شناسـی ،انسـان شناسـی و مطالعات فرهنگی مفهوم فرهنگ
از مفاهیـم دیگـر روشـن و متمایز نیسـت .دیگر اینکه تلقی روشـنی از
مفهـوم «عمومـی» وجـود نـدارد .اگر چنـد گام بـه عقب برگردیـم و به
مسـائل فلسـفی فرهنـگ توجه کنیـم ،مشـکالت دیگـری خودنمایی
م یکننـد .یکـی از ایـن مشـکالت بی توجهـی به ویژگ یهای فلسـفی
و منطقـی مفاهیم اسـت .امـروزه مفاهیم اساسـی متعـددی در ادبیات
مباحـث جامعـه شناسـی و فرهنـگ شناسـی بـه کار مـیرود که هم
تع ریف روشـنی از آن و هم حوزههای کارکرد و تعیین مصادیق آن عرصه
مناقشـات نظری ف راوانی شـده است .اگر نگاهی فلسـف یتر و اندیشهای
عمی قتـر دربـاره مفهـوم فرهنـگ و به تبـع آن فرهنگ عمومـی وجود
داشـت شـاید برخـی از گرههـای کـور این کالف پیچیـده باز شـده بود.
بـه طـور کلی در تع ریف این عبارت به ظاهر سـاده اما گسـترده گفته
م یشـود کـه فرهنـگ عمومـی؛ فرهنـگ غالب و گسـتردهای اسـت که
در میـان عمـوم جامعـه رواج دارد و حـوزهای از عقایـد ،ارزشها ،جلوههای
احساسـی و هنجارهاسـت که اجبار اجتماعی غیر رسـمی از آن حمایت
م یکنـد .در مدلـی که شـورای فرهنگ عمومی ارائه کرده اسـت .فرهنگ
شـامل دو حـوزه کلـی فرهنگ نظـری و فرهنگ عمومی اسـت .فرهنگ
عمومی شـامل امور فرهنگـی ،فعالی تها و امکانات م یشـود.
فرهنـگ عمومـی مانند کل نظام فرهنگی و فرهنـگ ،در چهار وجه
ظاهـر میشـود :درونـی ،روانـی ،نمادی ،نهـادی و آثـار .از ایـن رو میتوان
رگههـای فرهنـگ عمومـی را در همـه ایـن جلوههـا یافـت .فرهنـگ
عمومـی ،در کنار فرهنگ رسـمی ،در همه حوزههـای زندگی اجتماعی،
خانـواده ،حکومت ،اقتصـاد و آموزش و پرورش و نظایر اینها حضـور دارد.
از ایـن رو نم یتـوان آن را بـه حوزه مشـخصی محدود سـاخت.
اصالحفرهنگعمومی
اصالح فرهنگ عمومی به چند دلیل ضروری است:
* نسـلهای جدیـد بایـد راه و رسـم زندگـی را ف را گی رند و ایـن امر از
ط ریـق «انتقال» فرهنـگ رخ م یدهد.
* انتظـار پذیـرش بدون تفکر تج ربه گذشـتگان توسـط نسـلهای
جدیـد ،خـارج از طبیعت آدمی اسـت و ارزیابی فرهنگ بـرای پذیرش آن
باعـث پی بـردن به کاسـت یهای آن م یشـود.
* مسـائل و نیازهای زندگی ،اموری متغیر هسـتند و پاسـخگویی به
تغیی رات نیز ضـرورت دارد.
اصول اصالح فرهنگ عمومی
در اصالح فرهنگ عمومی م یبایست نکات زیر را در نظر داشت:
* تغییـر در باورهـا و دیدگاههای مردم و مسـئوالن نسـبت به اصالح
فرهنگـی بـه ایـن صـورت که اصلاح فرهنگ عمومـی امـری پیچیده،
تدریجـی ،کم جلـوه و پنهانی و همگانی اسـت.
* دخالت دادن مردم ب رای تغیی ر.
* توجـه و اهمیـت بـه قـدرت فرهنـگ در ج ریـان تحـول و تکامل
جامعه.
*  .۴ادراک و احسـاس ایجـاد تغییـر در فرهنـگ عمومی جامعه به
شکل سیسـتماتیک و منظم.
* در نظـر گرفتـن باورهـای اصیل مذهبـی و ملی مـردم جامعه به
عنـوان پایههـای بنیادین بـرای تغیی ر.
منب :ع
فرهنگ عمومی -فرهاد حسـنی گوهرزاد -انتشـارات سـاکو -سـال
1396

مفهوم استکبار جهانی و علت مبارزه با آن
(به مناسبت بزرگداشت  13آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)
حجت االسالم سید داود روحانی حسینی
پاســخ به اين سؤال  ،نيازمند شناخت اموري نظير مفهوم
اســتکبار ،اهداف و ويژگي هاي آن و داليل عقلي و شــرعي
اســت؛ از اين رو ،به اختصار نکاتي را بيان مي کنيم.
مفهوم استکبار
« استکبار آن است که انسان اظهار بزرگي کند و آن چه را
که از آن او نيســت و ب راي او روا نيست ،اب راز دارد .»...
قرآن ،مســتکب ران را در مقابل ضعيفان ق رار داده است ؛ به
جهت آگاهي دادن به اين نکته که اســتکبار آنان  ،به علّت
قــوه و نيروي بدني و مالي آنها بوده اســت و در جاي ديگر،
مستکب ران را در مقابل مستضعفان ق رار داده است»1.
بنابر تعريف فوق ،اســتکبار ،وصفي دروني است که لوازم
و مظاهر مختلفي را م يتواند در جامعه داشــته باشد  .خود
بزرگبيني و نشــناختن حد خود در مقابل خداوند و مردم
 -و به اســتضعاف کشــيدن آنها  -از اوصاف دروني هستند

پيشرفت  ،کارشکني در برنامه هاي آنان ،اعمال تحريم ها و
محدوديت هاي بيــن المللي ،به بهانه هاي مختلف  -دريغ
نم يورزند.
 .4اضط راب و ترس دروني
اســتکبار همواره درصدد تجاوز به حقوق ديگ ران اســت و
اصوالً با تجاوز به حقوق ديگ ران رشــد م يکند .مســتکبر،
همــواره در خــوف و اضط راب به ســر م يبــرد و از انتقام
کشــورهاي تحت سلطه ،ه راسان است .از سوي ديگر ،تالش
روزافزون در به دســت آوردن هرچه بيشــتر منافع و منابع
ديگ ران ،خواب راحت را از چشــمان اســتکبار ربوده است و
از ايــن جهت ،همواره دلهره و نگ راني با مســتکب ران هم راه
است 4 .
اســتکبار جهاني  ،جهت دســتيابي به اهداف شوم خود،
از زمينــه ها و راهکارهايي نظير ،ايجــاد اختالف بين مردم

که شخص مســتکبر به واســطه ي آنها موضع گيريهاي
خويــش را تنظيم م يکند؛ همان گونــه که در قرآن ،درباره
نافرماني ابليس چنين آمده اســت «:ابي و اســتکبر و کان
من الکافرين»2.
در اصطالح علوم اســامي ،اســتکبار همواره با واژه هايي
نظير «ظلم» و «طاغوت» هم راه است.
اســتکبار از ديدگاه فرهنگ سياسي اســام ،وجود نوعي
سلطه گري ،ســلطه جويي ،استعمار و بهره کشي فرهنگي،
سياســي و اقتصادي توســط اقليت محدودي زورگو و نفع
طلب بر خيــل عظيم توده هــاي محروم مي باشــد .اين
عمل ،م يتواند داخلي باشــد؛ بــه همان طريق که يک عده
ديکتاتور و زورگو بر ملت هاي محروم تحت ســلطه ي خود
حاکميت داشــته ،آنها را تحت فشار و ظلم ق رار دهند و هم
چنين م يتواند بي نالمللي باشــد؛ بدين معني که دولت و
يا کشــوري ،ساير ملت ها را استثمار و به استضعاف بکشاند
که نمونــه ي بارز آن اعمال سياســت هاي اســتعمارگونه
و امپرياليســتي قدرت هاي بزرگ شــرق و غرب در جهان
م يباشــد 3 .امروزه در فرهنگ سياسي دنيا  ،واژگاني نظير
«اســتعمار» و «امپرياليسم» نيز در رساندن مفهوم فوق به
کار مي روند.
ويژگي هاي استکبار
 .1منفعت طلبي
اصــوالً مبناي تمام ظلم ها و ســتم هاي انســان ،چيزي
جــز منفعت طلبي نيســت و اين موضــوع ،در قدرتهاي
اســتکباري در حد بااليي وجود دارد .آنان به تنها چيزي که
اهميت مي دهند ،منافع مادي و حيواني آنان اســت .از اين
رو ،در صورت به خطر افتادن اين منافع ،حاضرند که از مردم
کشــور خويش بگذرند و دوستان و متحدان و نوک ران خود را
فدا کنند تا منافع آنها تأمين شود.
 .2جهان خواري و به دست آوردن سلطه ي جهاني
دســت يابي به امکانات موجود در سراسر جهان ،يکي
از ويژگ يهاي کشــورهاي اســتکباري اســت .از اين رو،
کســب ســلطه ي جهاني و تصاحب ذخايــر ملت هاي
ديگر و به چنگ درآوردن شــريان حيات اقتصادي جهان،
از ويژگي هايي اســت کــه در تمامي مســتکبران ديده
م يشود.
 .3عقب نگه داشتن مستضعفان از رشد واقعي
يکي از روش هاي اساســي و مهم اســتکبار جهاني ،ب راي
حفظ ســلطه و برتري خود بر جهــان وادامه ي بقا و حيات
خويش ،جلوگيري از پيشــرفت ملت هاي مستضعف است.
اســتکبار ،در اين جهت ،از انجام هــر گونه اقدامي  -اعم از
جذب نخبگان کشورهاي جهان سوم و يا کشورهاي در حال

کشورهاي مســتضعف  ،ترويج فساد و فحشا ،منزوي کردن
نيروهــاي کارآمد و متعهــد و به کارگيــري عناصر داخلي
وابسته و روشن فک ران غرب گ را استفاده مي کند.
داليل مبارزه با استکبار
هر فرد مســلمان و هر دولت اســامي ،بر اساس منطق
و آمــوزه هاي ديني ،موظــف به مقابله با ظلم و اســتکبار
جهاني است.
 .1از نظــر عقلي نمي توان « ب راي حيات زير ســلطه ي
غير»  ،ارزشــي قايل شــد؛ زي را « ارزش حيــات ،به آزادي و
اســتقالل اســت» 5.حضرت امام (رحمت اهلل عليه) تأکيد
مي کند که « اين  ،مطابق هيچ منطقي نيســت که ســي
ميليون جمعيت ،هميشــه تحت فشــار [باشد] و هميشه
اين جمعيت کار بکنند و حاصل کارشــان را ديگ ران ببرند»؛
زي را «زندگاني اي که در آن اســتقالل نباشــد [ويک ملتي]
به زحمت کار بکنند ،ب راي اســتفاده ي دشــمن ها ،اين که
زندگاني نيست»6.
از نظر شرعي نيز در ايات و روايات متعددي ،مستضعفين،
يعني کساني که مورد ظلم و تهاجم استکبار ق رار گرفتهاند،
موظف به دفاع و مقابله با مستکبرين شده اند .قرآن کساني
را کــه در راه حمايت از مســتضعفين کوتاهي و سســتي
مي کنند ،مورد مؤاخذه ق رار مي دهد7 .
بر اين اســاس  ،قانون اساسي «جمهوري اسالمی ای ران و
مبارزه با فرهنگ حيات بخش اســام و ساير فرهنگ ها ،از
گذشتههاي دور تاکنون ،با اقدامات متعددي ،نظير استفاده
از عناصر فکري وابســته به خويش در داخل و اســتفاده از
تکنولــوژي ارتباطاتي ،تهاجم گســتردهاي را عليه فرهنگ
اصيل اسالمي و ملي ملت اي ران به کار گرفتهاست.
بــا توجه به اين اقدامــات ،آيا باز هم مي تــوان آمريکا را
خيرخواه و مدافع پيشــرفت ملت اي ران دانســت و دست از
مبارزه با آن برداشت؟
---------------- .1راغب اصفهانی ،معجم الفاظ قرآن ،ص .438
 .2بقره ،آیه 34
 .3منوچهر محمدی ،سیاســت خارجی جمهوری اسالمی
ای ران ،نشر دادگستر ،ص .33
 .4کاظم قاضی زاده ،اندیشــه های فقهی -سیاســی امام
خمینی  ،ص.609
 .5صحیفه ی نور ،ج  ،5ص .114
 .6همان ،ج  ،2ص .138
 .7بقره ،آیه ی .190
 .8قانون اساسی جمهوری اسالمی ای ران ،اصل .154
 .9صحیفه ی نور  ،ج  ،14ص .1
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روز م ّلی مبارزه با استکبار جهانی
ادامه از صفحه اول

تعـرض نـدارد .»...رژیـم کـه در طول دو سـالی که امام قیـام کرده
بودنـد ،نتوانسـته بـود با هیـچ شـیوهای ،ایشـان را آرام کند ،تنها
یـک راه پیـش پـای خود م یدیـد و آن تبعیـد امام بود .در شـب
 13آبـان  ،1343صدهـا کماندو به هم راه مزدوران سـاواک به منزل
امام در قم حملهور شـدند ایشـان را دسـتگیر و بـه ته ران منتقل
کردنـد و سـپس بـا یـک هواپیمـای نظامـی ایشـان را بـه ترکیه
تبعیـد کردند .این سـرآغار هج رتـی بود که  14سـال بعد پیروزی
انقلاب اسلامی را به بـار آورد.
در جریـان مبـارزات ملـت ایـران علیـه رژیم طاغـوت ،صبح روز
 13آبـان  1357تعـداد زیـادی از دانشآمـوزان بـرای پیوسـتن بـه
تظاهرکننـدگان بـا تعطیـل کردن مـدارس راهـی دانشـگاه ته ران
شـدند و بـه جمع دانشـجویان پیوسـتند .بـا هجوم مأموران شـاه
بـه دانشـگاه ،صدها دانشآموز و دانشـجو با گلولههای آتشـین به
خـاک و خـون غلتیدند و به شـهادت رسـیدند.
در ابتـدای انقلاب و زمـان حکومـت دولـت موقت بـا هدف
وادار کـردن آمریـکا بـه اسـترداد شـاه و امـوال ملـت ایـران،
دانشـجویان تصمیـم بـه اشـغال سـفارت آمریـکا گرفتنـد.
دانشـجویان از دانشـگاههای تهـران ،پل یتکنیـک ،صنعتـی
شـریف ،شـهید بهشـتی و  ...گـرد هـم آمدنـد و طـی یـک
راهپیمایـی تـا سـفارت آمریـکا از دیوارهـای سـفارت بـاال رفته
و علیرغـم مقاومـت محافظیـن و آمریکای یهـا ،سـفارت را بـه
تصـرف کامـل درآوردنـد.
در هنـگام تسـخیر سـفارت ،آمریکای یها به سـرعت مشـغول
نابـود کردن بسـیاری از اسـناد دخالتهـا و تجـاوزارت و غارتهای
خـود شـدند ولـی پس از تسـخیر سـفارت بـه سـرعت از نابودی
باق یمانـده اسـناد جلوگیـری شـد و بعدهـا اسـنادی کـه از النـه
جاسوسـی آمریـکا بـه دسـت آمـده بـود چـاپ شـده و در اختیار
همـگان قـرار گرفـت .به محض انتشـار ایـن خبر ،مردم بسـیاری
بـا خشـم و انزجار مقابل النه جاسوسـی تجمع کـرده و از حرکت
دانشـجویان حمایـت کردند.
امـام خمینـی(ره) نیـز در پیامـی ایـن حرکـت را انقلاب
دوم و بزرگتـر از انقلاب اول نامیدنـد .ایـن حرکت دانشـجویان
معتـرض ،خشـم آمریکای یهـا را ب رانگیخـت و آنهـا کـه ناتـوان
از درک ملتـی اسـتقاللطلب و آزادیخـواه بودنـد ،دسـت بـه
اقداماتـی بـر ضـد جمهـوری اسلامی ایـران زدنـد؛ از آن جمله
فشـار آوردن بـه مجامـع بی نالمللـی ماننـد سـازمان ملـل،
سـازمان کنف رانـس اسلامی ،شـورای امنیـت و  ،...ایجـاد جـو
منفـی تبلیغاتی علیه دانشـجویان مسـلمان و برخـی اقدامات
دیگـر از جملـه آنهاسـت.
امـا پـس از ب یثمـر مانـدن ،آنهـا بـه اقدامـات جدیتـری
روی آوردنـد؛ از جملـه قطـع کامـل روابـط سیاسـی در  20مهـر
 ،1359حملـه نظامـی بـه ایـران و تجـاوز بـه خـاک کشـورمان
کـه بـه شکسـت مفتضحانه آنهـا در صحـرای طبـس انجامید و
نیـز محاصـره اقتصـادی و بلوکه کـردن دارایهـا و اموال ایـران و...
کـه هی چکـدام تاکنـون درعـزم ملـت ایـران بـرای مقابله بـا ظلم
وب یعدالتـی جهانـی ومنشـا اصلـی آن در جهان یعنی اسـتکبار
جهانـی و آمریـکا خللـی وارد نکرده اسـت .و اینگونه نـام روز 13
آبـان بـرای همیشـه در تاریـخ ایـران ماندگار شـد.
اسـتکبار ،صفتـی اسـت کـه در مقـام عمـل ،بـه مسـیری
تبدیـل مـی شـود که مسـتکب ران آن را مـی پیماینـد .پذیرش
و پیمـودن ایـن مفهـوم ،همـراه خـود آثـار و نتایجـی دارد کـه
در رهنمودهـای بـزرگان جامعـه مدنظـر بـوده اسـت .از دیدگاه
امـام خمینـی رحمـه اهلل مـی توان آثـار اسـتکبار را ایـن گونه
برشـمرد :محرومیت از تمدن ،تبعیض و بی عدالتی ،وابسـتگی
اقتصـادی ،ایجـاد تفرقه ،پایمال شـدن حق مظلومان ،اسـتعمار
فکـری و فرهنگـی ،دگرگـون شـدن شـخصیت فکـری ملـت ها
و در یـک کالم ،بـه وجـود آمـدن وابسـتگی کشـور در تمامـی
زمینـه هـا بـه مسـتکب ران عالم .این نتایجی اسـت کـه معموالً
از طـرف قـدرت طلبـان و برتـری جویـان پدیدار می شـود .این
گـروه ،تهذیـب نفـس نمی کننـد و دچـار خودخواهـی و مقام
پرسـتی هسـتند .به همین دلیـل ،از مقام آدمـی ،به موجودی
بـا اخلاق حیوانـی تبدیل می شـوند.
سـیزدهم آبـان بـه همـه ی مسـتضعفان آموخـت کـه مـی
تواننـد چپـاول گـران را به زبالـه دان تاریخ بسـپارند .سـیزده آبان
بـه مسـلمانان آموخت کـه در معبـد انسـانیت ،آزادنـه و آگاهانه
در ب رابـر واالیـی هـای ارجمنـد مکتب توحیـد ،به نماز بایسـتند،
تنهـا در ب رابـر ّ
«الل » به ک رنش و سـجود بنشـینند و جز او ،همه
را طـرد کننـد .واقعـه ی سـیزده آبـان بـه دل های مؤمنـان قوت
بخشـید و غـروری مقدس و حماسـه آفریـن را در آنان زنـده کرد.
پ رتـوی تابنـاک از انـوار الهی بـر آنـان تابانیـد و درس هایی بزرگ
از شـهادت و رشـادت و دلیـری بـه آنان آموخت .در سـیزدهم آبان،
مـردم سـراف راز ای ران به همه ی مسـتضعفان جهان نشـان داد که
دیوار سـتم ،شکسـتنی است.
منبع:
سـیر مبـارزات امـام خمینـی در آینـهی اسـناد بـه روایـت
سـاواک -موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینی (ره) -سـال
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج شیخ احمد اهری
حضرت آیت اهلل حاج شـیخ
احمـد اهـری فرزند حسـین از
اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا در
قـرن چهاردهم هجـری قمری
اسـت .در سـال 1305ق .ب رابر
بـا 1276ش .در شهرسـتان اهر
دیـده به جهان گشـود.
دروس مکتبخانـه ای را در
زادگاه خویـش آموخـت  .پس
از آن بـه حـوزه علمیـه تبریز
رفـت و مقدمـات و سـطوح
عالـی علـوم دینـی را از عمـوی بزرگـوارش میـرزا علـی اکبـر اهری
شـیخ عبدالرحیـم کلیبـری و بـه ویـژه حضـرت آیـت اهلل میـرزا
ابوالحسـن انگجـی ف راگرفـت .آنـگاه رهسـپار حـوزه علمیـه نجف
اشـرف شـد و سـالیان متمـادی از محضـر حضـرات آیـات عظـام
شـیخ الشـریعه اصفهانـی  ،میـرزا محمدحسـین نایینـی  ،میـرزا
علـی شـی رازی ،آقـا ضیاءالدیـن ع راقـی ،شـیخ محمدحسـن غروی
اصفهانـی ،سیدابوالحسـن اصفهانـی بهـره بـرد و بـه مقـام شـامخ
اجتهـاد نایـل آمد و خود بر مسـند تدریس نشسـت و از مدرسـان
حـوزه علمیـه نجف اشـرف شـد.
ایشـان پـس از  32سـال اقامـت در نجـف اشـرف و نیل بـه مقامات
عالیعلمـی و معنـوی به میهن بازگشـت و شـهر تب ریز را بـرای اقامت
برگزیـد و انجـام خدمـات دینـی و فرهنـگ و تدریس و ترویـج معارف
دینـی همـت گمـارد و درصـدر عالمـان دینـی منطقـه قـرار گرفت و
س رپرسـتی حـوزه علمیه تب ریـز را عهده دار شـد.
ارتحـال آن فقیـه عالـی قـدر در هجدهـم صفـر  1388ق .ب رابـر بـا
بیسـت و ششـم اردیبهشـت 1367ش .به وقوع پیوسـت  .پیکر پاکش
پـس از تشـییع بـا شـکوه در تب ریز به شـهر مقدس قم منتقـل و در
مقبـره العلمـای قبرسـتان «ابو حسـین» به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392
استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
سفر شغلی
کسی شغل او سفر است (مانند راننده) یا سفر جزئی از شغل
اوست ،مانند کارمندی که برای انجام وظیفه باید مسافرت کند،
از زمانی که اشتغال به این شغل پیدا کند و شروع به سفر کند
هر چند سفر اول باشد ،ـ با تحقق بقیۀ شرایط ـ نمازش تمام
است.
نقل اشتباه فتوا
اگر شخصی فتوای مرجع تقلید را اشتباه نقل کند ،در صورت
امکان واجب است اشتبا ِه خود را اصالح کند.
ولی فقیه و مرجع تقلید
تفاوت نظر ّ
ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت
در هر مسأله ای که نظر ّ
است ،اگر مربوط به اداره ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان
ارتباط دارد ـ مثل دفاع از اسالم و مسلمین
ولی فقیه اطاعت شود و اگر
ـ ،باشد ،باید نظر ّ
مربوط به مسائل فردی و شخصی باشد ،باید
طبق نظر مرجع تقلید عمل شود.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  14آبان ) 1400
شــهادت فرمانــده لشــگر  27محمــد رســول َّ
الل ،ب ـرادر پاس ـدار
«علــی اکبــر حاج یپــور» ( 1362ش)
اشــغال قســمتي از مناطــق جنوبــي ايــران از ســوي آلمــان در
ج ريــان جنــگ جهانــي اول ( 1293ش)
تشكيل و آغاز به كار نيروي دريايي اي ران ( 1311ش)
افتتاح اولين نمايشگاه بينالمللي كتاب ته ران (1366ش)
كشــف خاصيــت ضــد پ رتــو توســط دكتــر «ف رامــرز آشــوري»
محقــق اي رانــي( 1369ش)
درگذشــت حجتاالســام جعف ــر شــجونی عضــو شــورای مرکــزی
جامعــه روحانی ــت مب ــارز ته ـران و از اعضــای شــورای مرکــزی حــزب
موتلفــه اســامی( 1395ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  29ربیع االول ) 1443
شكســت «لطفعلــي خــان زنــد» از «آقامحمدخــان قاجــار»
(1209ق)
تولد «ميرسيد محمد بقاء» شاعر و خوشنويس( 1331ق)
درگذشــت عالــم و فقيــه وارســته آيــت َّ
الل «ســيدمحمد
فيروزآبــادي» ( 1345ق)
تأسيس دارالتق ريب بين المذاهب االسالميه در قاهره ( 1366ق)
درگذشــت فقي ــه بزرگـوار آيــت َّ
الل حــاج آقــا حس ــين شــاهرودي
( 1410ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  5نوامبر ) 2021
مــرگ «جِ يمــز ما ْك ْس ــ ِو ْل» في زيــكدان معــروف و بنيانگــذار
قوانيــن نــور و الكت ريســيته(1879م)
ْــت» نويســنده ،فيلســوف و مــورخ شــهير
تولــد «ويــل دوران ْ
امريكايــي(1885م)
نيپ كــو» مبتك ــر امريكايي
ســاخت تلويزيــون اولي ــه توســط «پل ْ
(1907م)

گفت و گوی مجازی امام جمعه تبریز با دانشآموزان

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
و امــام جمعــه تبریــز گفتنــد  :تشــکل هــای
دانــش آمــوزی بایــد در تبیی ــن بیانی ــه گام دوم
انقــاب و آمــاده ســازی مخاطبــان آن نقــش
آفریــن باشــند.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی حض ــرت حجــت االســام والمس ــلمین
س ــید محمدعل ــی آل هاشــم در دیــدار دانــش
آمــوزان نخب ــه و اعضــای تشــکل هــای دانــش
آمــوزی اســتان بــا بی ــان اینکــه تشــکل هــای
دانــش آمــوزی نقــش ت ربیتــی در آمــوزش و
پ ــرورش نس ــل جدیــد دارنــد ،گفتنــد :بــا توجــه
بــه مجــازی شــدن آمــوزش مــدارس در زمــان
کرونــا نبایــد از ت ربی ــت و تزکی ــه آینــده ســازان
کشــور غافــل شــویم و بایــد تشــکل هــای
دانــش آمــوزی بــه نســبت کارکردهایــی کــه
دارنــد در امــور پرورش ــی دانــش آمــوزان نقش ــی
فعــال ایفــا کننــد.
امــام جمعــه تبریــز افزودنــد :در آمــوزش
مجــازی نقــش تعلیم ــی و ت ربیت ــی خانــواده ها

هــم پ ــر رنــگ شــده اســت کــه در ایــن زمینــه
هــم تشــکل هــای دانــش آمــوزی م ــی تواننــد
حضــور و نقش ــی اثرگــذار داشــته باشــند.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
بــا بی ــان اینکــه مخاطب ــان اصل ــی بیانی ــه گام
دوم انقــاب نس ــل جــوان کشــور اســت ،ادامــه
دادنــد :نســل جــوان کشــور بایــد بــا جریــان
تحریــف ،تحریــف اســام نــاب محمــدی تــا
تحریــف دوران دفــاع مقــدس و مدافعــان ح ــرم
مقابلــه کنــد.
ایشــان در بخــش دیگ ــری از ســخنان خــود
بــا اشــاره بــه رویدادهــای تاریخ ــی روز  13آبــان
گفتنــد  :پی ــام ایــن روز پرشــکوه ب ـرای همــه
دانــش آمــوزان دنی ــا اســت کــه بایــد در ب راب ــر
قــدرت هــای چپاولگ ــر ایس ــتاد و عــزت را بــه
زندگــی ذلــت بــار ترجیــح داد.
رئيــس شــوراي حــوزه هــای علمیــه
اســتان بــا پــاس داشــت فــداکاری هــا و
افــکار بلنــد دانــش آمــوزان زمــان انقــاب
خاط رنشــان کردنــد :دانــش آمــوزان آن دوران
بــه مــا یــا دادنــد حقــوق از دســت رفتــه
خــود را بایــد از چنــگال مســتکب ران بیــرون
بکشــیم کــه در عصــر حاضــر بــا رویــش
هــای انقــاب و نس ــل جــوان در عرصــه هــای
مختلــف علم ــی ،فرهنگ ــی ،هن ــری و ورزش ــی
ب ــر توطئــه هــای دشــمنان فائــق آمــده و ه ــر
روز ب ـرای اعتــای نــام ای ـران اســامی نقش ــی
جاودانــه زده اســت.

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

سرعت بخشي به روند
سياســت هــاي ابــاغ شــده در  ۴۵بنــد
و ســرفصلهاي فرهنگــي ،علمــي و فنــاوري،
اجتماعــي ،اقتصــادي و سياســي ،دفاعــي و
امنيت ــي که با پشــتوانه کارشناس ــي و مطالعات
عمي ــق تهي ــه گرديــده بيانگ ــر ايــن واقعي ــت
انکارناپذي ــر اســت کــه اگر چــه انقالب اســامي
بــه دســتاوردها و ب ــرکات ف راوان ــي دســت يافتــه
لکــن در نظام ــي پوينــده و بالنــده همچنــان
بايــد تــاش ب ـراي رس ــيدن بــه آرمــان و قلــه
هــاي پيش ــرفت هم ـراه بــا عدالــت تــاش کرد.
رک ــورد شــکني دولــت نه ــم در ام ــر
توســعه و خدم ــات
،۱رشــد صــادرات غيــر نفتــي بــدون
احتســاب ميعانــات گازي ۱۰۰درصــد
،۲رشــد علمــي دانشــگاهها از  ۸۴تــا ۸۷
۳۴درصــد
،۳رشد پوشش خوابگاهي ۲۵درصد
،۴رشــد تســهيالت پرداختــي بــه
دانشــجويان ۲۵درصــد
،۵رشــد پذيــرش دانشــجوي کارشناســي
ارشــد و دکتــري  ۱۰۰درصــد
،۶رشــد اســتخدام هيــات علمــي
۱۵۵د رصــد
،۷رشــد تولي ــد ش ــير از  ۱۹ميلي ــون ليت ــر
بــه  ۲۳ميلي ــون ليت ــر ۲۳درصــد
،۸رشــد تولي ــد م ــرغ از  ۳ميلي ــون تــن بــه
 ۴ميلي ــون تــن ۲۷درصــد

کارگروه رسیدگی به پروژههای مشترک
اوقاف و شهرداری تبریز تشکیل شد
مدیــرکل اوقــاف و امــور خی ریــه آذربایجــان
شــرقی گفــت :هیــچ گاه در مســیر توســعه و
اج ـرای پروژههــای وقف ــی ســنگ انـدازی نکردیم
و نیازمنــد همــکاری و مســاعدت مدی ریــت
شــهری بــرای اجــرای پروژههــا هســتیم.
حجتاالســام س ــید شــهابالدین حس ــینی،
در نشســت تخصصــی کارگــروه رســیدگی بــه
پروژههــای مشــترک اداره اوقــاف و شــهرداری
تب ریـز ،بــا بی ــان اینکــه بی ــش از یــک هزار پ ــروژه
می ــان ایــن دو نهــاد وجــود دارد ،گفــت :م یت ـوان
مشــکالت و راهکارهــای حــل آنهــا را در ایــن
کارگ ــروه بررس ــی و بــه تصویــب رســاند.
وی بــا اشــاره بــه ســاخت هفت بیمارســتان و
تعـداد باالی ــی مدرســه در تب ریــز ب ــر روی زمی ــن
وقف ــی ،افــزود :بــا رویک ــرد جدیــد ســازمان اوقاف،
ایــن نهــاد وارد عرصــه تولی ــد و خدمــت رســانی
عموم ــی نی ــز شــده و اقدامات ــی چــون ســاخت
انحصــاری انـواع تجهی ـزات ج راح یهــا ،تولی ـدات
بخــش کشــاورزی و حتــی حمایــت از حــوزه
دانــش بنی ــان ،ســاخت خــودروی برقی و غی ــره را
انجــام داده اســت.
حس ــینی ،بــا بی ــان اینکــه وقــف ،پشــتوانه
اقتصــادی اســام اســت ،ادامــه داد :مجموعههای
وقف ــی بس ــیاری در ســطح اســتان وجــود دارند از
جملــه عرصــه وقف ــی  ۳۸ه ـزار هکتــاری قائــم
مقــام ف راهانــی کــه م یتــوان بــا اســتفاده از
ت و س ــرمایه گـذاری ب ــر روی آنهــا،
ایــن ظرفی ـ 
اشــتغالزایی و درآمدزای ــی ب ـرای اقشــار مختلــف
مردم ــی را رقــم زد.

شفيقه موسوي

معرفي کتاب
توحيدمفضل:نگاهيموحدانهبه
شگفتي هاي آف رينش از زبان امام صادق (ع)
کتاب « توحيد مفضل:
نگاهي موحدانه به

شگفتي هاي آفرينش از
زبان امام صادق (ع)» گرد
آوري مفضل بن عمر از
شاگ ران امام جعفر صادق
(ع) ،توسط محمدمهدي
رضايي ترجمه گرديده و در
 288صفحه در سال 1394
به چاپ سوم رسيد.
اسالم دين هدايت و ت ربيت انسان در جهت عبوديت و
بندگي خدا است ،و متون ديني ،يعني قرآن و روايات ،كه
عهده دار تبيين اين هدف مقدس اند ،براي اين منظور ،از
روش هاي گوناگون استفاده كرده اند .از جمله اين شيوه
ها ،بين حقايق علمي و گره گشايي از شگفتي ها و اسرار
نهفته در پديده هاي جهان هستي است.
در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه انسان را
دعوت به تفكر و تدبر در جهان آفرينش و آيات بي شمار
الهي مي كند و حتي كساني را كه اهل تفكر نيستند ،به
باد سرزنش مي گيرد و مي فرمايد :چرا به آسمان كه باالي
سرشان است ،نمي نگ رند كه چگونه آن را برپا نموده ايم
و آراسته ايم.
همچنين در روايات رسيده از ائمه معصومين (ع)،
بيانات علمي فراواني كه از چهره اسرار هستي و ناگفته
هاي موجودات پرده بر مي دارد ،ديده مي شود .نمونه
معروف اين دست روايات ،حديث شريف «توحيد مفضل»
است ،به امالي حضرت امام جعفر صادق (ع) است که
دانستني هايي ناب و ارزشمند و گاه باالتر از درك و فهم
آدمي را ،درباره آسمان و زمين و آنچه در درون آن دو است
را در بر مي گيرد .از آنجا که مخاطب امام (ع) در این گفتار
توحیدی ،مفضل  -یکی شاگردان امام  -بوده  ،این اثر
معنوی به توحید مفضل شهرت یافته است .این سخن
منسوب به امام ششم (ع) ،بارها به زبان فارسی ترجمه
شده است .در این مجموعه ،متن ع ربی در صفحات سمت
چپ و ترجمه آن به فارسی در صفحه روبه رو آورده شده
است.
توحيد مفصل ،حديثي است طوالني ،مشتمل بر
سخنان امام جعفر صادق (ع) ،با موضوع محوري اسرار
آفرينش كه طي چهار جلسه ،بر مفضل بن عمر جعفي
امال شده است:
* جلسه نخست :اسرار آفرينش در انسان
* جلسه دوم :اسرار آفرينش در حيوانات
* جلسه سوم :اسرار آفرينش در طبيعت
* جلسه چهارم :اسرار بالها و آفت ها
توحيد مفضل نه كتاب فلسفه و كالم است و نه دفتر علم
شيمي و زيست شناسي و علم الحيوان و  ...بلكه كتاب
توحيد و خداشناسي است .اين مجموعه گرچه به ظاهر،
موضوع سخنان امام جعفر صادق (ع) در بيان اس رار پديده
هاي هستي است ،اما همچنان كه عنوان اثر گواهي مي
دهد ،غرض اصلي از امالي اين كلمات ،توجه دادن مخاطبان
به آفريننده آفريده ها ،يعني صانع تعالي و يگانگي او و
استدالل به وجود علم و تدبير و هدفمندي در عالم
آفرينش است.
در جايي از مجموعه حاضر در باب اسرار آفرينش در
انسان ،از زبان امام جعفر صادق چنين روايت شده است:
«اي مفضل! در رسيدن غذا به بدن و تدبير به كار رفته
در آن ،انديشه كن .غذا پس از جويده شدن ،وارد معده
مي شود و معده آن را مي پزد و خالصش را به وسيله رگ
هاي باريكي كه ميان معده و كبد قرار دارند به كبد مي
فرستند .اين رگ ها براي غذا همچون صافي اند تا چيزي
از سنگيني غذا به كبد نرسد و آن را نيازارد ،زيرا كبد
نازك است و تاب مواد سنگين را ندارد .پس كبد ،مواد
خالص را مي پذيرد و با تدبيري دقيق ،تبديل به خون
مي كند و اين خون از راه مجاري آماده براي اين كار ،به
سرتاسر بدن راه مي يابد و تفاله هايي كه از كبد بيرون
مي آيد ،در ظرف هايي مخصوص ريخته مي شود :آنچه از
جنس صفرا است به صفرا ،آنچه از جنس سودا است به
سوي طحال و آنچه از تري و رطوبت است به سوي مثانه
جاري مي گردد».

صحيفه نور امام خميني (ره)
بیانات حضرت امام خمینی (ره) ویژه اسـتکبار سـتیزی13 ،
آبان و مبارزه با آم ریکا بدین شـرح اسـت:
 13آبـان روز هجـوم وحشـیانه رژیـم منحوس به دانشـگاه و
کشـتار دسـته جمعی دانشـجویان عزیز ماست.
آن روزی که آم ریکا از ما تع ریف کند باید عزا گرفت.
آم ریکا هیچ غلطی نم یتواند بکند.
مـن بـا اطمینان مـی گویم که اسلام ابرقدرتهـا را به خاک
مذلت م یکشـاند.
هرچه ف ریاد دارید بر سر آم ریکا بکشید.
ما حرفمان این است که با آم ریکا مخالفیم.
ملت ما دشمن شماره یک خود را آم ریکا م یداند.
ما تا آخ رین نفس در مقابل آم ریکا ایستادهایم.
دولـت آم ریـکا ملتی را که شـهادت را شـرف خـود م یداند،
از چه م یترسـاند؟
دانشـجویان مسـلمان و مبارزی که النه جاسوسی را اشغال
کردند ملت را سـراف راز کردند.
 13آبـان روز هجـوم وحشـیانه رژیـم منحوس به دانشـگاه و
کشـتار دسـته جمعی دانشـجویان عزیز ماست.
تمام گرفتاری ما از آم ریکاست .
دانـش آمـوزان ،جوانان ادامه دهنده عاشـورا و ک ربال و مکتب
هستند.
تهدیـدات و تبلیغات دولت آم ریکا به قدر پشـیزی نزد ملت
ما ارزش ندارد.
آن روزی که آم ریکا از ما تع ریف کند باید عزا گرفت.
ملـت بـزرگ ایـران مثـل یـک صاعقـه بر سـر آم ریـکا فرود
آمده اسـت.
مـا اگر هزار بار قطعه قطعه شـویم دسـت از مبـارزه با ظالم
بر نمـی داریم.
مـن بـا اطمینـان مـی گویـم اسلام ابرقدرتهـا را بـه خاک
مذلـت می نشـاند.
آم ریکا را زیر پا می گذاریم .
سالمت و صلح جهانی بسته به انق راض مستکب رین است.
آم ریـکا ،وابسـتگان و نوک ران آن از اسلام سـیلی خـورده و با
اسلام به دشـمنی برخاستهاند.
آم ریـکای جهانخـوار بداند که ملـت عزیز ،تا نابـودی کامل
منافعـش او را راحت نخواهد گذاشـت.

جاذبه هاي گردشگري
آب معدنی اوکوز داغ  -ه ریس

ه ري ــس يك ــی از قديم ــی ت ريــن مناطــق آذربايجان ش ــرقی اســت .بر
اســاس نــام های ــی کــه در وقــف نامــه ربــع رش ــيدی آمــده؛ م ــی تـوان
گفــت ه ري ــس در ق ــرن هــای هفتــم و هشــتم هج ــری قمری؛ روســتای
بــزرگ و آبــادی بــوده اســت .قال ــی هــای ه ری ــس از شــهرت جهان ــی
برخــوردار انــد و نــام ایــن منطقــه؛ در دوردســت هــا نی ــز ب ـرای اهال ــی
هن ــر شــناخته شــده اســت.
آب و ه ـوای ایــن منطقــه بــه نس ــبت س ــرد و نيمــه خشــک اســت و
رودهاي ــی نی ــز در آن ج ريــان دارنــد .ه ري ــس يــک منطقــه ی كشــاورزی
اســت و بــش تــر مــردم آن بــه كشــاورزی ،دام داری و بافــت قالــی
اشــتغال دارنــد.
آب معدنی اوکوز داغ
از جاهــای دیدن ــی شهرســتان ه ری ــس در اســتان آذربایجــان ش ــرقی
کــه همــه ســاله از زمــان آغــاز فصــل بهــار تــا ریــزش ب ــرف زمس ــتانی
پذیــرای میهمانــان گردشــگر و بیمــاران کلیــوی اســت چشــمهآب
معدن ــی اوکــوز داغ اســت .کــوه اوکــوز داغ ــی بر س ــر راه جاده توریس ــتی
ه ریس-مشــگین شــهرو در  7کیلومت ــری ه ری ــس واقــع شــده اســت.
شــهرت ایــن کــوه نــه تنهــا بــه وجــود بلندیهــا و درههــای باصفــا
بلکــه بــه داشــتن چشــمهی پ ــر آبــش در دل بلندیهــا اســت .ایــن
چشــمه بازدیــد کننــدگان بیشــتری از قلــل دیگ ــر کــوه دارد.
اوکــوز داغــی بــا ارتفــاع ۲۵۸۸متــر دارای جهــت شــمال شــرقی
جنــوب غ رب ــی بــوده و مختصــات جغ رافیای ــی قل ـهی آن بــه طــول۴۷/۱۶وعــرض  ۳۸/۱۱/۲۰م یباشــد.
ارتفــاع قلــه حــدود ۳۱۰۰مت ــر وارتفــاع پناهــگاه (چشــمه آب معدنی)
۲۵۴۳مت ــر و مختصــات پناهــگاه  ۳۸درجــه و ۱۰دقیقــه شــمالی و۴۷
درجــه و  ۱۵دقیقــه ش ــرقی اســت.

منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

