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کنار  انقالب اسالمی ایران با هدف 
زدن تبعیض های ناروای اجتماعی و 
اقتصادی و بازگشت به اسالم حقییق 
نه ثروت در جامعه بوده  یع عادال و توز
است و متأسفانه یکی از احنرافایت 
است،  داده  رخ  اخیر  سالیان  در  که 
مسئله فیش ها یا حقوق های جنومی 
برخی مسئوالن است! چه معین دارد 
که مسئوالن آن، خود را  کشوری  در 
شیعه حضرت عیل ؟ع؟ می دانند، 
یافت  حقوق های چند ده میلیوین در
بسیاری  حالیکه  در  آن هم  منایند 
مشقت  در  کشور  این  مردمان  از 
دارند؟ قرار  معیشیت  سخیت   و 
هشداری  در  هبشیت؟هر؟  شهید 
 مسئوالن 

ً
مهم به مردم و خصوصا

می فرمایند: »به طور کیل تداوم این 
که مسئوالن  این است  در  انقالب 
که هستند،  مملکت در هر سطحی 
معاونت ها،  وزرا،  مجهور،  رئیس 

کز  مدیرکل ها، رؤسا، در مرکز، در مرا
استان، در شهرستان ها، در خبش ها 
و  باشند...  مردمی  باید  مهه  و... 
خط  کرده  نا خدای  دیدید  وقت  هر 
یت مملکت به مست سردمداراِن  مدیر
مردم،  از  جدای  کنندِه  حکومت 
تافته های جدا بافته، پر توقع، پر افاده 
و یب کار و یب مثر حرکت می کند، بدانید 
است!« شده  منحرف  انقالب   که 

بگیر،  جنومی  مسئوالن  گر  ا آری!   
مردمی بودند و خود را حلظه ای جای 
مردم می دیدند هرگز چننی اتفاقایت 

متأسفانه  نبودمی.  شاهد  را 
فاقد  ایران  اداری  نظام 

برای  روشین  سازوکار 

جنومی  حقوق های  از  جلوگیری 
است و تا زماین که کلیه پرداخت ها 
اسایس  قانون   ۵۳ اصل  با  مطابق 
نگیرد  صورت  کشور  کل  خزانه  از 
حساب های  کلیه  بر  خزانه داری  یا 
بانکی مؤسسات مشمول ماده ۲۹ 
قانون برنامـه ششم توسعه نظارت 
حقوق های  از  جلوگیری  نکند، 
جنومی به طور نظام یافته خنواهد بود 

و جتربه تلخ حقوق های جنومی تکرار 
که نظام  خواهد شد و در واقع از آجنا 
مایل ما فاقد یک سیسمت یکپارچه 
پرداخت است، هر از چند گاهی 
زمینه  در  گری  افشا یک 
حقوق های جنومی بـه 

سرمایه های اجتماعی کشور یورش 
می برد و اعتماد عمومی را خدشه دار 
می کند. راهکار این مشکل در این 
استقرار  می شود:  خالصه  عبارت 
پرداخت  و  خزانه  واحد  حساب 
حساب. این  یق  طر از  متمرکز 

بروز  از  جلوگیری  برای  بنابراین 
دارد  ضرورت  اتفاقات  این  دوباره 
با  مشورت  ضمن  جدید  دولت  تا 
صاحب نظران برای شناسایی دقیق 
مهکاری  با  فساد،  این  گلوگاه های 
به  نسبت  اسالمی  شورای  جملس 
متمرکز  و  واحد  سامانه  راه اندازی 
خزانه برای پرداخت ها اقدام کند و در 
یت در  کنار آن باید دستگاه های نظار
وهله اول، مسئوالن دولیت و در وهله 
دوم و سوم، منایندگان جملس و قوه 
قضائیه و سازمان بازریس کل کشور 
نسبت به نظارت دقیق بر پرداخت 
حقوق ها اقدام الزم را اجنام بدهند.

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ

سیسمت  یک  فاقد  ما  مایل  نظام  که  آجنا  از  واقع  در 
در  گری  افشا یک  گاهی  چند  از  هر  است،  پرداخت  یکپارچه 
کشور  اجتماعی  سرمایه های  بـه  جنومی  حقوق های  زمینه 

می کند خدشه دار  را  عمومی  اعتماد  و  می برد  یورش 
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سرمقاله فتح

انحراِف نجومی!



گـر خبواهید  کاخ نشـیین را از ایـن ملت بزدایمی. ا کـه اخالق  کنـمی  کوشـش  مـا بایـد 
تعـایل  و  تبـارک  خـدای  کـه  طـوری  آن  بـه  را  اسـالم  و  مبانـد  جاویـد  مشـا  ملـت 
کاخ نشـیین بـه  کنـد، مـردم را از آن خـوی  می  خواهـد، در جامعـۀ مـا حتقـق پیـدا 
کـه در بـنی  کاخ نشـیین ایـن خـوی را مـی  آورد، ممکـن اسـت  پایـنی بکشـید، خـود 

کـی پیـدا بشـود لکـن نـادر اسـت. آن هـا هـم 

کتاب خواین  است.  فرهنگ  تپنده  نبض  کتاب، 
جامعه،  افراد  فکری  توانایی های  پرورش  بر  عالوه 
نسل  یک  جتربیات  انتقال  در  را  نقش  مهم ترین 
ایفا می کند. فرهنگ جامعه  تداوم  و  آینده  به نسل 
از  نشر  اهایل  دغدغه  فعیل،  شرایط  در  متاسفانه 
و  کاغذ  کمبود  به  کتاب خواین  فرهنگ سازی 
کمبود  است.  یافته  تقلیل  آن  از  نایش  مشکالت 
رابطه  کتاب،  قیمت  افزایش  آن  دنبال  به  و  کاغذ 
قیمت  افزایش  و  کتاب  تیراژ  کاهش  با  مستقیمی 
و در نتیجه موجب رکود صنعت چاپ و  کتاب دارد 
کاهش  کاغذ  نشر می شود؛ متایل ناشران برای خرید 
کتاب با مشکل روبرو می شود. پیدا می کند و تولید 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای مقابله با بازار آشفته 
کاغذ، شروع به توزیع کاغذ دولیت از طریق سایت خود 
کرد. این امر مانند یک مسکن موقت عمل کرد و طویل 
که خود به یک معضل تبدیل شد. با توجه  نکشید 
کاغذ  کارخانه های تولید  به گستردگی بازار نشر ایران، 
کایف نیستند. از  داخیل برای پوشش نیاز این صنعت 
سویی دیگر، فرآیند ختصیص کاغذ دولیت توسط وزارت 
کفاف نیازهای ناشران را بدهد،  گر هم بتواند  ارشاد، ا
که ناشران از بازار  بسیار زمان بر است؛ لذا بدهیی است 
آزاد یب نیاز نیستند و جمبورند به آن روی بیاورند در حایل 
که قیمت کاغذ آزاد حداقل سه برابر قیمت کاغذ دولیت 

کتاب اثرگذار است. است و استفاده از آن روی قیمت 
عالوه بر سهمیه بندی کاغذهای دولیت که گرفتار رانت 
کاغذ  کاغذ و مسئله احتکار  شد، مشکالت واردات 
نیز گریبان گیر ناشران شده است. بوروکرایس اداری وزارت 
که در  ارشاد در زمینه صدور جموز، مانع دیگری است 
است. گرفته  قرار  کتاب  انتشار  به  ناشران  متایل  برابر 

از چرخه  نویسندگان  و  فرهنگ  اهایل  ناشران،  خروج 

گراین ها  این  که  است  دیگری  خطر  نشر  و  چاپ 
خود  بتوانند  بزرگ  ناشران  گر  ا داشت.  خواهد  یپ  در 
کوچک تر  اتشارات  یب تردید  اما  بدهند،  جنات  را 
می شوند. صنعت  این  نابسامان  وضعیت  قرباین 

کاالی فرهنگی نیز آسیب  از سویی دیگر، خماطبان این 
به  گرایش  و میزان  کتاب خواین  که  دیده اند. در حایل 
مطالعه از مجله شاخص های توسعه به مشار می رود، 
سرانه خرید و مطالعه کتاب نیز با افت مواجه شده است. 

با حذف شدن 
سبد  از  کتاب 
ماهانه  خرید 
خانواده ها، این 
به  کم کم  کاال 
کاالی  یک 

لوکس تبدیل شده است که از دسترس عموم خارج شده 
است. با این وجود آشنایی کودکان و  نوجوانان با این عنصر 
اسایس فرهنگی کم رنگ خواهد شد. جتربه آموزش های 
که هنوز بسیاری از مردم به وسایل  جمازی نشان داد 
ارتباطی مانند تلفن مهراه، رایانه شخیص و... دستریس 
ندارند و لذا تشویق کردن آن ها به استفاده از کتاب های 
صویت و نسخه های الکترونیکی منطیق به نظر منی رسد.
کوچک  منونه  مهنی  و  است  خروار  منونه  مشت 
جامعه  فرهنگی  مسئوالن  دهد  می  نشان 
را  آن  و  ندارند  را  فرهنگ  دغدغه  باید  که  آنگونه 
می کنند. و...  اقتصادی  سیایس،  اهداف  فدای 
صاحب  است.  کاغذ  نشر  صنعت  آشیل  پاشنه 
نظران معتقدند فناوری تولید کاغذ پیچیده نیست و 
قابلیت بومی سازی دارد. الزم است دولت در راستای 
را  الزم  اقدامات  مقاومیت،  اقتصاد  های  سیاست 
جهت خودکفایی در این حوزه اجنام دهد تا هم از تاثیر 
از خروج  و هم مانع  کتاب بکاهد  بازار  بر  ارز  قیمت 
نظارت  به  است  الزم  آن  بر  عالوه  شود.  کشور  از  ارز 
شود. ویژه  توجه  حمکراین  مفقوده  حلقه  عنوان  به 

بالی جان اهالی فرهنگ
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یادداشت فتح

به پایین بکشید!

مسئوالن  دهد  می  نشان  کوچک  منونه  مهنی 
فرهنگی جامعه آنگونه که باید دغدغه فرهنگ را ندارند             
می کنند و...  اقتصادی  سیایس،  اهداف  فدای  را  آن  و 



یادداشت فتح
و آنان را خماطب خود قرار داد. هیئت باید جهت گیری 
سیایس، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.
علیه  اعتراض  مچداران  پر باید  ما  مذهیب  هیئات 
گرفته در جامعه و اشرافیت  نظام سرمایه داری شکل 
پیرامون آن باشند و در این مسیر خودی و غیر خودی 
که باید  یق نداشته باشد. این رسانه است  برایشان فر
اسالمی  جامعه  در  عدالت  استقرار  اصیل  مطالبه گر 
شب های  کابوس  و  بیابد  راهکار  آن  برای  و  باشد 
مفسدان اقتصادی و غاصبان انقالب اسالمی باشد. 
نوجوانان،  و  جوانان  برای  بییت  تر فضای  اجیاد  با  یا  و 
به وسیله  و چه  به صورت حلقه های حضوری  چه 
شر  از  را  آنان  رسانه ای،  و  هنری  حمصوالت  تولید 
یشه  که به دنبال خشکاندن ر محالت فرهنگی غرب 
خانواده و احساسات در جامعه ماست، جنات دهد.
که هیئت ها در دهه پنجاه  ییت است  این مهان مأمور
به خویب از عهده آن برآمدند و انقالب اسالمی را رقم 

کنون در این مسیر بسیار عقب هستند. نباید  زدند اما ا
مهچون  را  عمومی  رسانه  این  غفلت  سیل  می  بگذار
یانه ای از درون خبورد. در  رسانۀ میل ویران کرده ومثل مور
حال حاضر هستند هیئایت که تهنا تفاوتشان با جمالس 
یت های شبانۀ نوکیسه های جردن نشنی، نوع  رقص و پار
ختدیری است که به خماطب می دهند و هر چه بیش تر او 
را در وادی فرامویش از گرسنگان شهر خود می برند. البته 
می و به تالش های بزرگاین چون حاج  که باید از حق نگذر
که در سال های  میی و مداحان بزرگ انقالیب  کر حممود 
یت رفته اند اشاره کنمی. در عنی  اخیر به دنبال این مأمور
حال این تازه ابتدای راه است و باید بدین نکته نیز  توجه 
کنمی که در این مسیر نباید ُبعد معنایی هیئت ما را از ُبعد 
احسایس آن دور کند؛ بلکه اتفاقا باید این شور باشد تا 
عزم ما را برای این حرکت جهادی هرچه بیش تر مناید.

کابوس خلوت اشراف
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هرساله با نزدیک شدن به ماه حمرم برای بسیاری از مردم 
این سوال پیش می آید که بعد از گذشت هزار و چهارصد 
یه  سال از واقعه کربال، چرا این جمالس که سراسر عزا و گر
است، مهچنان باید زنده نگه داشته شود و نسبت به 
مناسک آن پایبند باشمی. آن هم در کشوری که ربطی 
کربال ندارد؟ به عبارت دیگر چرا ما  به قومیت شهدای 
یقائیان باید برای دعوای  ایراین ها یا ما اروپائیان و آفر
قومییت که هزار و چهارصد سال پیش رخ داده، سوگواری 
گر  ین منابع مان را خرج این جمالس کنمی؟ ا منایمی و هبتر
بناست یاد آن واقعه به عنوان یک افسانه و اسطوره 
بوط به کشورهای عریب است و نه ما.  زنده باشد هم مر
نکته حائز امهیت در این باره این است که واقعه عاشورا 
اساسا یک دعوای قومی و قبیله ای یا حیت اساطیری 
بر سر قدرت نبوده؛ بلکه دعوای انسانیت با حیوانیت 
بوده است. این جنگ در اصل جنگ فقر و غنا بوده 
ین ظلم  یان آن عده ای مظلوم مورد شدیدتر و در جر
یت باشند برای مردمان  گرفته اند تا درس عبر یخ قرار  تار
که یک مسلمان و فراتر از آن یک انسان  بعد از خود 
نباید نسبت به مسائل جامعه خود یب تفاوت باشد. او 
باید به دنبال حل مسائل جامعه خود برود و در این راه 
از خود، خانواده، طفل سه ساله و حیت نوزاد شیرخواره 
خود نیز بگذرد. حال با این رویکرد بر هر انسان آزاده ای 
پایی این مراسم عزا عالوه بر زنده  واجب می شود تا با بر
که بنا بر قول  نگه داشنت یاد آن عدالتخواهان واقعی 
خداوند تعایل مهچنان نیز زنده اند، هیئت را بستری کند 
برای حل مسائل جامعه خود. اینگونه است که می توان 
کرد  مردم را برای شرکت در این جتمعات بزرگ تشویق 

مچداران اعتراض علیه  هیئات مذهیب ما باید پر
گرفته در جامعه و اشرافیت  نظام سرمایه داری شکل 
پیرامون آن باشند و در این مسیر خودی و غیر خودی 
که باید  یق نداشته باشد. این رسانه است  برایشان فر
اسالمی  جامعه  در  عدالت  استقرار  اصیل  مطالبه گر 
شب های  کابوس  و  بیابد  راهکار  آن  برای  و  باشد 
مفسدان اقتصادی و غاصبان انقالب اسالمی باشد

خواست  به  را  چیزش  مهه  که  افغانستاین  سقوط 
جتربه نگاری  از  دیگری  برگ  بود،  زده  گره  یکا  آمر
سیاسیون  متام  سال ها  این  در  ماست.  خیی  تار
پشت شان  یکا  آمر بودند  مطمنئ  افغانستان 
منافع شان  وقیت  که  دیدمی  اما  منی کند  خایل  را 
سپردند.  طالبان  آغوش  به  را  افغانستان  کرد  اقتضا 
است. آیندگان  برای  یت  عبر یکا  آمر پسا  افغانستاِن 

کرونــا  مــی  ســتاد  ســخنگوی  هفتــه،  روز  اولــن  در 
اعمــال  سراســری  تعطیــی  دوشــنبه  از  کــرد  اعــام 
خواهــد شــد و از ســاعت ۱۲ روز یک شــنبه امــکان 
داشــت. خنواهــد  وجــود  بن اســتاین  ســفر  هیــچ 
کــه  بــر اســاس جتربــه هــای قبــی مهــه می دانســتند 
مــردم  حرکــت  باعــث  هــا  حمدودیــت  زودتــر  اعــام 

مشــال  شــهرهای  و  تفرحیــی  مکان هــای  مســت  بــه 
ســتاد  چــرا  کــه  اســت  ایــن  ســوال  می شــود؛  کشــور 
می کنــد؟ تکــرار  را  اشــتباه  ایــن  هر بــار  کرونــا  مــی 
اشــتباه، زمــاین کــه هربــار تکــرار شــود دیگر اشــتباه نیســت 
ــرای  ــا ب ــد. گوی ی ــود می گیر ــه خ ــری ب ــوی دیگ ــگ وب و رن
ســتاد مــی کرونــا تهنــا آمار فــویت های هتــران مهم اســت و 
هــر بــار بــا تعطیــی عمومی بــه مــردم در لفافــه می گویــد در 
هتــران منانیــد و بــه هــر کجــا می روید برای ما مهم نیســت.

بــه پاشید برید شمال! اتومبیــل  دســتگاه  هــزار   ۱۲۱ ورود  آمــار 
اســت. نکتــه  مهــن  مؤیــد  مشــال  جاده هــای 
اعضــای ســتاد می کرونا جز یکــی، دو تن تغییر آچنناین 
نکــرده اســت و بــه مهن دلیــل منی توان توقع تصمیمات 
کــه آزموده را آزمودن خطاســت  قوی تــر از آن هــا داشــت چرا
می آقــای رئیــی هرچــه زودتر از افــراد کاربلد و  امــا توقــع دار
شجاع در ستاد می کرونا استفاده کند تا زین پس شاهد 
تصمیمــایت کــه جــان مــردم را به خطــر می اندازد نباشــم.

کوتاه نوشت فتح

کــه شــعارش تغییــر بــوده اســت بایــد بــه خــویب  دولــیت 
کــردن چنــد  کــه تغییــر بــه معنــای صرفــا عــوض  بدانــد 
مدیــر یــا دادن شــعارهای متفــاوت و آمــدن بــنی مــردم 
ارزمشنــد  گرچــه مهــه این هــا در جــای خــود  نیســت. 
یل گــذاری  کــه ر هســتند امــا تغییــر اصــیل ایــن اســت 
کــه از  کشــور  حرکــت اقتصــادی، اجتماعــی و ســیایس 
یاســت مجهــوری هامشــی تــا امــروز مهچنــان  ســال 68 و ر
گــر از  ادامــه دار بــوده اســت تغییــر داده شــود. یف املثــل ا
کشــور بــه  تغییــر حــرف می زنــمی یعــین نظــام مالیــایت 
ضعیــف  و  متوســط  اقشــار  از  مالیات گرفــنت  جــای 
کوچــک، ســراغ  کاســبان  کارمنــدان و  کارگــران،  ماننــد 
کــه در ایــن ســال ها  ییت هایی بــرود  ســرمایه داران و ســلبر
خیته انــد. گر بــارش   یــر  ز از  خمتلــف  هبانه هــای  بــه 

درآغوش غرب

تغییر واقعی

ــیار ــم بس ــاب و غ ــر و دل یب ت ــن دلگی ــر و م ــوا دلگی ه
آوار  زندگــی  وی  ر بــه  گناهــامن  کــوه  شــده 

خــومب نوکــری  برایــش  مــن  آری  می گفــمت  خــود  بــه 
انــگار یارتــان  نبــودم  گناهــم  ایــن  بــا  یل  و

افتــادم دیگــر  گناهــی  دام  در  توبــه  هــر  از  پــس 
تکــرار ایــن  از  پشــیمامن  پشــیمامن،  پشــیمامن، 

کــرده یب مثــر  و  تلــخ  چــه  را  زنــدگاین  گناهــان 
اســتغفار  هــای  بــاران  بــه  عصیان هــا  شــر  از  پنــاه 

گشــته ــر ســرم  کــی ب مــن از غفلــت ندانســمت چــه خا
بیــدار بــه لطــف آن نگــه  گشــمت  کــردی و  نگاهــی 

ــن را ــای باط ــیاهی ه می، س ــو ــده می ش ــک دی ــه اش ب
دیــدار الیــق  مــن  شــوم  جــامن،  شــود  طاهــر  مگــر 

شعر فتح



بـه  ل  اسـتقال اوج  بـه  رسـیدن  بـرای 
مبـارزه دامئ بـا عوامـل دروین و بیـروین 
می.  دار نیـاز  ل  اسـتقال برنـده  بـنی  از 
بـرای مبـارزه دامئـی با این عوامل ما نیاز 
می. مسئولیت  به یک برنامه جامع دار
پذیری رمز عملیایت است که باید اجنام 
کـی  گـر  ل برسـمی. ا دهـمی تـا بـه اسـتقال
کارهـای خـودش را نپذیـرد  مسـئولیت 
شـود. مسـتقل  توانـد  منـی  وقـت  هیـچ 
علـوم انسـاین و جتـریب مـا را کمـک می 
می. اما  کننـد تـا بـه حقانیت دیـن یپ ببـر
ایـن علـوم مـا را بـه تهنـایی بـه سـعادت 
منی رسـانند. آشـنایی ما با علوم انسـاین 
یـزی  گر و جتـریب باعـث مـی شـود دیـن 
یـرا مـی تـوان  در جامعـه از بـنی بـرود. ز
بـه  اسـتناد  بـا  را  دیـن  هـای  حداقـل 
کـرد.  اثبـات  مـردم  بـه  جتربـه  و  عقـل 
نوشـته اند:  برجسـته  روانشناسـان 
اصـیل  عنصـر  پذیـری  »مسـئولیت 
عامـل  آن  تبـع  بـه  و  روان  سـالمت 
اصیـل  شـادکامی  بـه  دسـتیایب  مهـم 
اسـت.« رضایـت  احسـاس  و 
پیـر  از  بشـر  افـراد  مهـه  می  دار »اعتقـاد 
تـا  صبـح  نـوزادان  حـیت  و  جـوان  تـا 
خواسـته  نیازهـا،  ارضـای  بـرای  شـب 
می کننـد.  تـالش  خـود  ارزش هـای  و 
می مهـه افـراد اجتمـاع بایـد برای  بـاور دار
خـود  خواسـته های  و  نیازهـا  بـرآوردن 
احساس مسئولیت کنند و پیامدهای 
بپذیرنـد  را  خـود  تصمیمـات  و  افـکار 

و نسـبت بـه تـک تـک رفتارهایشـان 
نه  مسـئوال رفتـار  باشـند.  پاسـخگو 
عقالنیـت  خـردورزی،  معنـای  بـه 
اسـت.« شـخصیت  یکپارچگـی  و 

مثبـت  آثـار  »مسـئولیت پذیری 
بسـیاری دارد: توانـایی برخـورد با شـرایط 
سـخت، انتخـاب تصمیمات درسـت، 
پـرورش  داخـیل،  رضایـت  احسـاس 
بـه  اعتمـاد  کسـب  داخـیل،  انضبـاط 
قـدرت  افزایـش  تفکـر،  رشـد  و  نفـس 
بـا خانـواده  بیشـتر  موافقـت  شـناخیت، 
و حمیـط زندگـی، مـورد توجـه خانـواده، 
گـروه و جامعه قرار گرفنت، برخوردداری 
از یـک تـوان بـاال بـرای اجنـام درسـت و 
کارهـا، اجیـاد روحیـه نشـاط،  بـه موقـع 
ینه هـای  سـرحایل و صرفـه جـویی در هز
ترویـج  بـرای  گذاشـنت  وقـت  اضـایف، 
دیگـران،  در  مسـئولیت  احسـاس 
شناسایی و شکوفایی استعدادها، اجیاد 
انگیـزه بیشـتر بـرای پذیرش مسـئولیت 
و  کـردن  مبـارزه  انگیـزه  اجیـاد  بیشـتر، 
مهـت  و  تعهـد  اجیـاد  کـویش،  سـخت 
و جـور شـدن  کار، جفـت  اجنـام  بـرای 
زمینـه توامننـدی در بقیـه مهارت هـای 
شـخصییت،  و  فکـری  رشـد  زندگـی، 
افزایـش عـزت نفـس،  پذیـرش اشـتباه 
و تشـویق بقیه به مسـئولیت پذیری«

دیـن بـرای مسـئولیت پذیـری انسـان، 
قیامت را حمیل برای سوال پرسیدن قرار 
ِعنَی. مْجَ
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لطایف نوشتمنبر  نوشت

مسئولیت اجتماعی انسان در قبال محیط زیست رمز عملیات استقالل

یه یر هیئت تحر

بــرای  عرصــه  اولــنی  خانــواده، 
اســت.  اجتماعــی  مســئولیت های 
قبــال  در  مــا  کــه  عرصــه ای  دومــنی 
یســت  ز حمیــط  می  دار مســئولیت  آن 
کــه  هرآچنــه  درحقیقــت  ماســت. 
دارد  وجــود  مــا  زندگــی  حمیــط  در 
می. دار وظیفــه  آن  برابــر  در  مــا 
می یــک، اصطــالح وجــود  کــر در قــرآن 
امــا  یف االرض،  فســاد  نــام   بــه  دارد 
یــب  ختر معنــای  بــه  فســاد  ایــن  آیــا 
ــردن در زمــنی؟ ک ــاه  گن ــا  زمــنی اســت  ی
پــروردگار یکتــا در آیــه 205 ســوره بقــره 
می کنــد  یــاد  افــرادی  سرگذشــت  از 
ــروع  ــد ش ــان آمدن ــه زم ــه ب ک ــاین  ــه زم ک
انســان ها  بــردن  بــنی  از  و  یــب  بــه ختر

عنــوان  بــه  آنــان  از  ســپس  کردنــد 
می کنــد. یــاد  زمــنی  در  مفســدین 
مــا  بــه  عظمی الشــان  پــروردگار 
نعمت هــای  از  اســتفاده  دســتور 
آن،  مقابــل  در  امــا  می دهــد  را  دنیــا 
می کنــد. اســراف  از  هنــی  را  مــا 
از  هنــی  از  بعــد  ســبحان  پــروردگار 
فســاد و اســراف در مرحلــه ســوم مــارا از 
ــر نعمــات هنــی می کنــد  طغیــان در براب
کــه از نعمــات  کــه حــال  بــه ایــن معنــا 
می از آن در  اســتفاده می کنــمی حــق نــدار
کنــمی. جهــات خــالف حــق اســتفاده 
از  کنــمی  پیــدا  توفیــق  ان شــاءاهلل 
امانت هــای اهلــی که در اختیار ماســت 
کنــمی. اســتفاده  درســت  مســیر  در 
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