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تازه چه خبر

هر ساله با فرارسیدن فصل بهار و دوباره زنده شدن 
طبیعت، رسم است که خانه هايمان را از آلودگی ها پاک 
می کنیم و خود را برای آغاز سالی نو آماده می کنیم. اکنون 
بعد از يک ساِل  پرفرازونشیب و کدورت قلب ها و زنگار 
گرفتن دل هايمان، يک بار ديگر فصل بهار دل ها و ماه 
میهمانی خدا فرا رسیده است. و چه زيباست اين فصل 
جديد؛ آن هنگام که مؤمنان دل هايشان را از آلودگی ها و 
ناخالصی ها پاک می کنند و با عزم راسخ بر بندگی معبود 
بی همتا، همگی با دل های پاک و آراسته، به میهمانی 
خداوند متعال می روند. و چگونه خواهد بود شرکت در 
ضیافت کسی که خودش اکرام به میهمان را بر ما واجب 

کرده است؟
بهترين شب سال)شب قدر( در بهترين ماه سال)ماه 
رمضان( قرار دارد. و افتخار اين شب آنست که نزول 
قرآن در او واقع شده. در اين ماه زيبا و عزيز، تالوت هر 
آيه از قرآن و سپس انديشیدن و عمل به آنها، هر يک 

فضیلتی دو چندان پیدا می کند.

اقتصاد مقاومتی و ويژگی های آن

اقتصاد مقاومتی، اصطالحی است که توسط مقام معظم رهبری برای اولین بار در گفتمان انقالب اسالمی، 
ابداع و مطرح گشت. اگرچه اقتصاد مقاومتی در میان نظام های اقتصادی مطرح جهان نیز دارای گونه های 

مشابه است، اما از لحاظ چیستی و ابعاد، هویتی مستقل و جدید دارد. 
از اقتصاد مقاومتی می توان به یك راهبرد برآمده از ارزش ها و مبانی اسالم و انقالب یاد کرد. راهبردی 
که در شرایط ویژه ی امروز کشورمان و در مقابل تحریم های همه جانبه و تهدید اقتصادی جدی دشمنان 

ملت ایران، اتخاذ شده است. 
ویژگی این اقتصاد این است که بوسیله ی اجرای صحیح آن می توان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد. 
به عبارت دیگر، این نظام اقتصادی، نه تنها در مقابل تهدیدات و تحریم ها منفعالنه عمل نخواهد کرد، 

بلکه از تهدید ها نردبانی خواهد ساخت برای پیشرفت و توسعه ی خود.

چرااحساسخوشبختینمیکنیم؟
معمواًل افرادی که احساس خوشبختی نمی کنند، علت ناکامی ها و کمبودهایشان 
را در عوامل بیرونی و مادی جستجو می کنند. اما آیا این افراد، هیچ وقت علت این 

کمبودها و ناکامی ها را در شیوه ی التزام به دینشان، جستجو کرده اند؟
دین اسالم،  به حق و به درستی، مدعی است که هم خوشبختی دنیا و هم 
خوشبختی آخرت را توأماً برای فرد و جامعه ی مسلمان به ارمغان می آورد؛  اما 

»بشرطها و شروطها«. 
شرط اساسی تحقق این وعده اینست که مسلمانان در عمل به دین اسالم، 
هرگز »گزینشی« برخورد نکنند. به عبارت دیگر، به همه ی آموزه ها و موازین 
اسالمی معتقد و ملتزم باشند، نه اینکه به بخشی عمل کنند و بخش دیگری را 

رها بگذارند. 
اسالم به مثابه ی  یك کِل به هم پیوسته  است،که بانادیده گرفتن بخش به ظاهر 
ناچیزی از آن، این کل دچار نقصان و خدشه خواهد شد و نتیجه ی الزم از اعتقاد 
و عمل به آن، به دست نخواهد آمد. بالتشبیه گاهی یك دستگاه به خاطر 
فقدان یك قطعه ی ظاهراً کوچك، هرگز به کار نمی افتد و یا حداقل با اشکال 

کار می کند.
این آیه به طور جداگانه و در کادری )یا دایره ای( کنار متن باال آورده شود:

أََفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْکَتاِب َو تَْکُفُروَن بَِبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذلَِك ِمْنُکْم إاِل 
ا  ُ بَِغاِفٍل َعمَّ نَْیا َو َیْوَم الِْقَیاَمِة ُیَردُّوَن إِلَی أََشِدّ الَْعَذاِب َو َما اهللَّ ِخْزٌي ِفي الَْحَیاةِ الدُّ

تَْعَمُلوَن. )بقره/85(
آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و بعض دیگر را انکار می کنید؟ پاداش 
کسی که چنین کند در دنیا جز خواری نیست و در روز قیامت به سخت ترین 

وجهی شکنجه می شود و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.

انهدام هواپیمای مسافربری ايران
 توسط ناو آمريکايی

از  که  ایران  ایرباس  مسافربری  هواپیمای  1367ش.،  تیرماه  دوازدهم  در 
بندرعباس عازم ُدبی بود، بر فراز آب های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره ی 
»هنگام« توسط دو موشك شلیك شده از ناو جنگی »یو اس اس وینسنس« 
آمریکا منهدم شد. این ناو جنگی آمریکا، در هنگام هجوم، به حریم آب های 

ایران نیز وارد شده بود. 
هواپیمای مذکور، حامل 298 مسافر )66 کودک، 53 زن و 46 تبعه ی کشورهای 

خارجی( بود که تمامی آنها به شهادت رسیدند. 
هدف آمریکا از این حمله، ناامن کردن فضای خلیج فارس و روحیه دادن به 
متجاوزان عراقی در جبهه های جنگ بود. پس از سقوط این هواپیما، مقامات 
آمریکایی ابتدا سعی کردند آن را یك اشتباه جلوه دهند؛ حال آنکه این ناو، 
به پیشرفته ترین رادارها و تجهیزات ردیاب مجهز بود و امکان نداشت که در 

چنین اشتباه فاحشی شود. همچنین پس تشخیص اشیاء پرنده از هم دچار 
چشمان  مقابل  در  چندی،  از 
خانواده های  بهت زده ی 
به  رسماً  ایرانی،  داغدیده ی 
این  فرمانده ی  راجرز«  »ویل 
ناو، به خاطر این شلیك دقیق 
و سریع)!(، مدال شجاعت داده 

شد.

مراقبسیلگندابفسادباشید!
فساد و فحشا، جامعه را تخدیر می کند. وقتی افراد جامعه تخدیر شدند، دیگر 
کسی پیدا نمی شود که در مقابل انحرافات بایستد و جامعه را از نابودی حفظ 
کند. کسی می تواند بایستد و امر به معروف و نهی از منکر کند که خودش آلوده 
و گرفتار در این سیل گنداب و فساد نشده باشد.  مدینه، شهر پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله وسلم(، کمتر از 60 سال بعد از رحلت آن حضرت، به مرکز بهترین 
موسیقی دانان و آوازخوانان و معروف ترین رّقاصان تبدیل شد؛ تا جایی که وقتی 
در دربار شام می خواستند بهترین مغّنیان را خبر کنند، از مدینه آوازه خوان و 
نوازنده می آوردند؛ همان مدینه ای که اّولین پایگاه تشکیل حکومت اسالمی بود. 
وقتی جامعه ای به مسائل بیهوده و فسادانگیز مبتال شد، دشمن خواهد توانست 
به راحتی منافع خویش را در آنجا، تأمین کند. تهاجم وسیع و پیچیده ی فرهنگی 
غرب علیه ما، همان سیل گندابی است که اگر دیر بجنبیم، جامعه ی ما را فرا 
خواهد گرفت.  تنها راه نجات از این فاجعه، امر به معروف و نهی از منکر است؛ 

فرقی نمی کند، همگی مسئولیم.

دو هفته نامه ي فرهنگيـ  اجتماعي، شماره ي 10، نيمه ي دوم تير ماه 92

کالهی که قطر سر حماس گذاشت

چندی پیش حماس در یك خطای استراتژیك، دفتر سیاسی خویش را از سوریه به قطر منتقل 
کرد. اکنون که قطر از کم رنگ شدن روابط حماس با محور مقاومت، خیالش تا حدودی راحت شده 
است، اهداف خود را در جهت اجرای طرح ننگین صلح عربی و سازش با رژیم صهیونیستی با عزم 
و جدیت بیشتری پیگیری می کند. براساس این طرح، فلسطینی ها می بایست بی هیچ چشم داشتی 

خاک سرزمینشان را به دشمن اسرائیلی ببخشند.
برخی مقامات حماس علیه این طرح موضع گیری کردند، اما قطر تهدید کرده که در صورت 
ادامه ی اظهار مخالفت ها، رهبران عالی رتبه ی این جنبش فلسطینی را از دوحه اخراج خواهد کرد. 

اعزام اعدامی های عربستان به سوريه

بر اساس سندی که از وزارت کشور عربستان به بیرون درز کرده است، محکومین به اعدام این 
کشور)با جرایم کشتار، تجاوز و قاچاق مواد مخدر( در مقابل اعزام به سوریه برای پیوستن به 

گروه های مسلح عفو می شوند.
در این سند که ده ها پایگاه خبری آن را منتشر کرده اند آمده است: مقامات سعودی به محکومین 
به اعدام در این کشور پیشنهاد داده اند در صورتی که در راستای تحکیم موضع گروه های مسلح 
در سوریه به این کشور اعزام شوند عفو می شوند و مبالغی پول نقد به خانواده های آنان نیز به 

عنوان پاداش داده می شود.

اعتراضات ترکیه

نزدیك به یك ماه است که شهرهای مختلف ترکیه شاهد ناآرامی ها و اعتراضات مردمی است. 
اعتراضات در ترکیه ابتدا با یك تجمع اعتراضی به قطع درختان پارک گزی و اجرای طرح توسعه 
این پارک آغاز شد، اما پس از آنکه مأموران پلیس با معترضان با خشونت برخورد کردند، این 
حرکت اعتراضی روز به روز گسترده تر شد و هم اکنون این تظاهرات در سراسر ترکیه و حتی 
برخی دیگر از کشورهای جهان علیه اردوغان ادامه داد و معترضان خواستار استعفای اردوغان 

هستند. تا کنون صدها نفر در شهرهای مختلف دستگیر و ده ها تن دیگر زخمی شده اند.

انتخابات امسال و اثبات بی گناهی نظام 

مشارکت 72 درصدی مردم ایران در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری چند ویژگی مهم 
داشت. اواًل نقشه  و تبلیغات غربی ها را نقش بر آب کرد؛ به نحوی که شبکه های ضد انقالب، با 
اقرار به میزان مشارکت باالی مردم ایران در این انتخابات، از آن ابراز تعجب کردند. ثانیاً با توجه 
به نتیجه ی انتخاب مردم و میزان آراء رئیس جمهور منتخب، پرونده ی تهمت ناروای تقلب که 
سال 88 از طرف رسانه های ضد انقالب متوجه نظام شده بود، به طور کامل و برای همیشه بسته 
شد. ثالثاً جمهوری اسالمی ایران یك بار دیگر با ثبت میزان مشارکت باال، مقبولیت و مشروعیت 
خود را در مقابل چشم دشمنانش به اثبات رساند و تا مدت ها خود را در مقابل تهدیدها بیمه کرد.

شهیدآیتاهللمحمدصدوقی

که  ابوطالب،  میرزا  1284ش.  سال 
و  اهلل(  شیخ صدوق)رحمه  نوادگان  از 
روحانی سرشناس شهر یزد بود، صاحب 
فرزندی به نام محمد شد. محمد، در 
همان اوان کودکی، از نعمت پشتیبانی 
شد.  محروم  مادر  گرم  آغوش  و  پدر 
پسرعمویش سرپرستی او را به عهده 

گرفت.
20 ساله بود که ازدواج کرد. در آن زمان، 
محمد، طلبه ی جوانی بود. یك سال در 
شاگردی  قم  در  سال   21 و  اصفهان 
عبدالکریم  شیخ  چون  بزرگی  علمای 
حائری یزدی، سیدصدرالدین صدر، امام 

خمینی و ... را کرد. 
در آن زمان که رضاشاه کمر به ضدیت 
با اسالم و منزوی کردن علما بسته بود، 
آیت اهلل صدوقی نیز همنوا با علمای آن 
دوره، به مبارزه و روشنگری علیه رژیم 

پرداخت. بعدها در دوران سخت انقالب هم از یاران نزدیك امام محسوب می-شد. 
شیخ 46 ساله بود که به دعوت مردم یزد، در آن شهر ساکن شد. بعد از انقالب مدتی 

نماینده مجلس خبرگان و نیز امام جمعه دارالعباده )یزد( بود.
سرانجام دهم ماه مبارک رمضان)سال 61ش.(، بعد از اقامه ی نماز جمعه، چهارمین شهید 

محراب، به دست منافقین، به آرزویش رسید.

فوریترینوضروریتریننیازامروزامتاسالم
امروز ما مسلمان ها احتیاج داریم به هوشیاری؛ احتیاج داریم به اینکه نقشه ی کلی زندگی خود و مواجهه ی دشمنان با خود و با 
اسالم را بشناسیم. اگر نقشه را شناختیم، راه را درست انتخاب خواهیم کرد. اشکال آنجاست که گاهی ما مسلمان ها خودمان 
نقشه ی دشمن را درست نمی شناسیم، خود ما جزئی ازآن نقشه ی دشمن مي شویم؛ که امروز متأسفانه دنیای اسالم مبتالی به 

این است. 
... نقشه ی دشمن این است: ملت های مسلمان را به یکدیگر مشغول کنند، بین اینها اختالف به راه بیندازند – کما اینکه امروز 
می بینید به راه انداخته اند – هزاران نفر کشته شوند، خون ها بر زمین ریخته شود، ملت های مسلمان از مسائل اصلی خود غافل 

بمانند،  از پیشرفت ضروری ای که باید به دنبال آن باشند، غفلت کنند، برای اینکه منافع استعمارگران، منافع صاحبان قدرت ظالم و 
ستمگر تأمین شود؛ همچنانکه یك روز با استعمار، این کار را کردند.

... امروز برای مسلمان ها، اتحاد و اتفاق، همدلی و همکاری، جزو فوری ترین و ضروری ترین است. 
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حماسهایبزرگتردرپیِشروست
مشارکت باالی مردم ایران در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، یك بار دیگر ایران را بین کشورهای دارای انتخابات، در صدر جدول 
میزان مشارکت ها قرار داد. اساساً یکی از  اهداف اصلی شکل گیری حماسه ی سیاسی، فراهم آوردن زمینه برای حل مشکالت اقتصادی کشور 

بوده است. اکنون با خلق حماسه ی سیاسی، مقدمه برای خلق حماسه ی اقتصادی فراهم گردیده است. 
از آنجا که حماسه حرکتی جمعی است و نه فردی، الزم است که هم مسئولین و هم مردم، جداگانه وظیفه ی خویش را درست بشناسند و به 
آن عمل کنند. در قدم اول، وظیفه ی دولت یازدهم اینست که در تعیین تیم اقتصادی اش، با دقت و وسواس عمل کند تا برنامه ی کم خطاتری 

را تدوین و به اجرا درآورد. اما گام دوم برعهده ی خود ماست. مردم باید به چند نکته توجه کنند:
1- خرید کاالی ایرانی، کمك به اقتصاد کل کشور است.

2-  سرمایه گذاری در کارهای تولیدی به جای سرمایه گذاری در بازار ارز و طال و مسکن و ... ضرورت دارد.
3- پرهیز از اسراف و مصرف بی رویه ی انرژی و کاال نیاز اقتصاد امروز کشور ماست.

با همکاري:

سازمان بسیج
شهرداري تهران

 
  093640***86

با سالم، خدا قوت! خسته نباشید. و بازهم مانند همیشه، مطالب 
عالی، واضح و پرمحتوا و مرتبط با مسائل روز کشور و مقید به 
حفظ ارزش های اسالمی و دینی مي باشد ... شاد و پیروز باشید. 

همیشه به روز باشید. یاعلی)ع(

  091270***65
سالم. مطالب جالبی می نویسید، اما در مترو در مکان مناسبي 
نصب نمی شود و قابل استفاده واقع نمی شود و زحمات و 

هزینه هایتان از بین می رود. 

  093728***73
سالم. خسته نباشید. به نظر من اگه وصیتنامه، زندگینامه، 
داستان هایی در مورد شهدا و بزرگان دین بنویسید بهتر می-

شود. باتشکر از مجموعه گلدسته.
 

  091229***14
سالم و عرض خسته نباشید. اگر بتونید از مسائل اجتماعی هم 

تو دوهفته نامه تون استفاده کنید، فکر می کنم مفید باشه. 

  093541***13
لطفاً از تحلیل های بی مزه و بی پایه و اساس در جهت کنار زدن 
و کوچیك کردن دولت و منحرف و سازمان دهی شده نشون 

دادنش استفاده نکنید ...

  091250***74
تو بعضی ایستگاه ها برای یك ماه می زنند تا دو-سه ماه 

می ماند. لطفاً همه جا با هم عوض شود.)ایستگاه اتمسفر(  

  091731***83
سالم مطالبتون رو دیدم کار شما عالیه. من هم در دانشگاه و 
نقاط دیگر با باستان پرستی مقابله می کنم. البته حدود 90 درصد 

گفتارهای باستان پرستان دروغه.  

شهید
 علی رضا موحدی دانش:

شهید عزادار نمی خواهد؛ 
شهید رهرو می خواهد.
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سازمان تروريستی 
القاعده 

است  وهابی  سلفی-  گروه  یك  القاعده، 
که توسط »اسامه بن الدن« تشکیل شد. 
این گروه ابتدا با شعار مبارزه با شوروی در 
افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. اما بعدها 
به بهانه ی مبارزه با آمریکا و اسرائیل کار 
خود را ادامه داد. حال آنکه القاعده تا کنون 
حتی یك انفجار در اسرائیل انجام نداده و 
هیچ کمکی به قضیه ی فلسطین نکرده 
است. حتی آن-زمان که مقاومت فلسطین 
با حزب اهلل لبنان متحد شدند، طرفداران 
القاعده در فلسطین علیه حماس موضع 

گرفتند و با حماس درگیرشدند.
القاعده تا به امروز عماًل بهترین یاور آمریکا 
و سپس اسرائیل در منطقه بوده است. یکی 
از اصلی ترین دستاویزهای شبکه های غربی 
چهره ی  جلوه دادن  خشن  و  زشت  برای 
جنایت بار  اقدامات  مسلمانان،  و  اسالم 
القاعده در سراسر جهان است. این روزها 
در سوریه، خشن ترین و فجیع ترین کشتارها 
و خون ریزی ها توسط اعضای همین گروه 
با عنوان »جبهه النصره« و نام های دیگر، 
صورت می پذیرد. هم اکنون رهبر القاعده، 

»أیمن الظواهری« است. 

جهان اسالم
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دشمن شناسی

»مسئله ی فلسطین 
و دفاع از آرمان آن«؛ 

معیار حق و باطل بودن 
گروه های مدعی 

اسالمگرايی

در درگیری های سوریه، تا کنون بیش از 
90 هزار نفر کشته شده اند. تکفیری ها و 
تروریست ها از سازمان القاعده گرفته تا 
اعضای گروهك منافقین، از اویغورهای 
چین گرفته تا  مسلمانان تندوری اروپا 
و حتی برخی یگان  های ویژه ی ارتش 
اسرائیل، به طور مستقیم به این جنگ 
وارد شده اند. عربستان، ترکیه و قطر با 
هماهنگی و مشارکت آمریکا و اسرائیل، 
با ارسال نیروهای شبه نظامی و اسلحه 
به سوریه، به خشونت ها دامن می زنند. 
آنان می کوشند که جنگ سوریه را به 
یك جنگ مذهبی میان اهل تسنن و 
شیعیان تبدیل کنند. در همین راستا چند 
مفتی وهابی هم با فتوای وجوب جهاد 
در سوریه علیه دولت و هدر بودن خون 

شیعیان، بر این آتش بنزین می ریزند. 
اما چرا این تکفیری ها که مدعی مبارزه 
با آمریکا و اسرائیل هستند، تا کنون حتی 
یك عملیات علیه اسرائیل انجام نداده اند؟ 
چرا سوریه را که مأمن آوارگان فلسطینی 
و محل آموزش نیروهای مقاومت بوده 
دیاست، آماج حمالت خویش قرار داده اند؟ 
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تجملگراییواشرافیت،سوغاتغربزدگی
تبعیت نادانسته ی ما از الگوی توسعه و پیشرفت غربی، ناخودآگاه ما را به سمت رواج تجمل گرایی در 
سطح جامعه و مسئولین می کشاند. در همین راستا مقام معظم رهبری به طور جدی، تدوین و در دستور 

کار قرار گرفتن الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت را از مسئولین و نخبگان جامعه مطالبه نمودند.
علمای اخالق ریشه ی تجمل گرایی و اشرافیت را در »عجب و خودپسندی« می دانند. لذا بر همین 
اساس می بایست تجمل گرایی و اشرافی گری را مفهومی گسترده تر از تجمل گرایی اقتصادی دانست. 

گاهی رفتار اشرافی در مواضع سیاسی افراد بروز پیدا می کند و گاهی در رفتار اجتماعی آنها.
قدم اول برای تبدیل ساده زیستی به یك جریان اجتماعی، تغییر برخی قوانین و آیین نامه هاست. قدم 
دوم، فرهنگ سازی در سطح آحاد مردم توسط رسانه هاست؛ که متاسفانه رسانه های عمومی ما باالخص 
صدا و سیما، در این زمینه به نمره ی خوبی دست نیافته اند. قدم سوم، ساده زیستی در سطح مسئولین و 

نظارت جدی نظام بر آن است.
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