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کـه تو دنیا  بـه نظـر شـما، عجیب تریـن آدمایی 

که  کسـایی هسـتند؟ اینایی  وجـود دارند چه 

کارهـای عجیـب  حـرکات ژانگولـر درمیـارن و 

خلقـت  کـه  آدمایـی  یـا  می کنـن؟  غریـب 

عجیبـی دارنـد مثـا سـه تا دسـت دارند یا آهن 

بـه بدنشـون عیـن آهـن ربـا می چسـبه؟ 

کنیـم  فکـر  ذره  یـه  بیایـد 

شـاید آدم هـای عجیب تـر 

بشـن.  پیـدا  هـم  دیگـری 

کلـی سـر  کـه  مثـا یـه آدمـی 

کنکـور زحمـت بکشـه و درس 

کنکـور  روز  دقیقـا  بعـد  بخونـه، 

یـا  وضعـی!  یـه  اصـا  یعنـی  جلسـه!  سـر  نـره 

مثـا یکـی یـه بـار سـنگینی رو پلـه پلـه تـا پشـت 

پاییـن!  کنـه  پرتـش  اونجـا  از  بعـد  ببـره  بـوم 

بزنـه،  دریبـل  رو  همـه  کـه  فوتبالیسـتی  یـه  یـا 

کـه  بعـد همچیـن  بـذاره  جـا  حتـی دروازه بانـم 

کنـه تـو  بـه دروازه بـه اون بزرگـی رسـید، شـوت 

گل نزنیـه  اوت و بـه قـول فردوسـی پور عجـب 
بازیکـن! ایـن 

کـه ایـن همـه زحمـت می کشـن و آخـر  اینایـی 

کوچیک میشـه  کار  سـر همـه زحماتشـون بـا یـه 

کـه بعـد از 30 روز،  کشـک، دقیقـا مثـل اینایـی 

روزه داری و یـه مـاه رمضـون عبادت، سـر عید 

کارهای الکی  که میشـه سـراغ مسـخره بازی و 

که اینجـا، نزد  کشـید  میـرن! اون همـه زحمـت 

بگیـره ولـی حـاال غافـل  پـاداش  پادشـاه عالـم 

ما انرژی هسته ای داریم،
پس هستیم!

کننده اسـتقال  کلید تعیین  انرژی هسـته ای، 
آینـده  دنیـای  در  کشـور ها  اسـتقال  عـدم  و 
اسـت. بـا توجـه بـه محدودیت منابع خـداداد 
کتسـابی در زمینـه  سـوخت فسـیلی، فنـاوری ا
ک وانـرژی هسـته ای، نقـش مهـم  سـوخت پـا
و برجسـته ای در تعیین شـاخص های اقتدار و 

کشـور ها ایفـا می کننـد.  اسـتقال 
دانـش هسـته ای میعـادگاه دانش هـای دیگـر 
است و رشد و توسعه معنادار دانش هسته ای 
بـه  را  فنـون  و  فناوری هـا  سـایر  سـطح  ارتقـای 
گفته می شـود  دنبال خواهد داشـت. ازاین رو، 
فاخـر  و  حسـاس  دانـش  هسـته ای،  دانـش 
اسـت و دسـتیابی بـه آن موجـب ایجـاد غـرور و 
عـزت ملـی در مـردم یک جامعه خواهد شـد.

چرخـه  بـه  دسـتیابی  فعلـی،  جهانـی  نظـام  در 
سـوخت هسـته ای بـر اقتـدار سیاسـی می افزایـد 
کشـمکش های  و  زنی هـا  چانـه  فرآینـد  در  و 
کارآیی  دیپلماتیک و قرارداد ها و عهدنامه ها، بر 
اورانیـوم  اسـت.  اثرگـذار  اتمـی  انـرژی  دارنـدگان 
امـروز خـود یـک عامـل تعیین کننـده برای سـیطره 
قـدرت در جهـان بـه شـمارمی رود و دسـتیابی بـه 
فناوری غنی سازی اورانیوم و ایجاد نیروگاه های 
اتمـی، شـرایط سـلطه از پیـش تعیین شـده را که 
بعـد از پایـان جنـگ سـرد و شـکل گیری روابـط 
جدیـد بیـن المللـی بـه وجـود آمـده اسـت، بـه 
چالـش می گیـرد و قدرت هـا را بـه دوباره سـازی 
که  روابـط تهدیـد می کنـد. بنابرایـن طبیعی اسـت 
تـا  بکننـد  را  تمـام تاششـان  کشـورهای مسـتکبر 
کنند  روابط قدرت و منافع ملی خودشان را حفظ 
کشـور،  و در ایـن مسـیر سـنگ جلـوی پـای دیگـر 
کشـورهای ضداسـتکباری، بیاندازنـد. مخصوصـا 

شـده و خوش گذرونـی می کنـه. 

امـام حسـن )علیه السـام( یـه روز عیـد فطـر، 

کـه مشـغول بـازی و خنـده  عـده ای رو دیدنـد 

هسـتند، باالی سـر آن ها ایسـتادند و فرمودند:
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خداونـد مـاه رمضـان را میـدان مسـابقه خلـق 

خـود قـرار داد، تـا به سـبب طاعت او به سـوى 

پـس،  گیرنـد.  یکدیگـر سـبقت  از  خشـنودیش 

و  شـدند  کامیـاب  و  گرفتنـد  پیشـی  گروهـی 

کام شـدند. بسـیار  نـا گروهـی عقـب ماندنـد و 

کـه در این روزى  کسـی  بسـیار تعّجـب اسـت از 

هـرزه  و  پـاداش داده می شـوند  نیکـوکاران  کـه 

بـازى  برنـد، در حـال خنـده و  زیـان مـی  کاران 
اسـت.

پینوشت

۱. تحف العقول، ص ۱۷۰٫

کوبیدند. از نشسـته بودم لب پنجره و تماشایشـان می کردم. مادر سـر سـجاده بود. زهرا » ریسـه ها تـوی حیـاط چشـمک می زدنـد. حیـاط قرمـز و آبـی و زرد می شـد.  کـوک مـی زد. یکهـو در را بـا شـدت  هـم داشـت پیراهـن محمـد را 
کوتـاه اسـت جـا پریدم...« موجـب کـه همگـی در حـال و هـوای روزهـای انقـاب اسـامی نوشـته شـده اند. »ریسـه های خامـوش« مجموعـه ای مشـتمل بـر هفـت داسـتان  امـر  همیـن  و  نوجوان انـد  همگـی  داسـتان ها  اول  گرچه شـخصیت های  کتابـی خواندنـی بـرای نوجوان هـا تبدیل شـود؛  تجربـه ای حـال و هـوای ویـژه هـر داسـتان در عیـن نزدیکـی بـه داسـتان های دیگـر ایـن خوانـدن آن بـرای جوان هـا هـم خالـی از لطـف نیسـت.شـده اسـت ایـن اثـر بـه  مخاطـب  بـرای  کتـاب  ایـن  خوانـدن  می شـود  باعـث  که پابه پـای برادرش اعامیه به دیوار مجموعـه،  کـه مـدام بـرای اهـدای خـون بـه مجروحیـن در متفـاوت و تاثیرگـذار باشـد. از دخترکـی  که می چسـباند تـا دختـر جوانـی  که نمی خواهد برادرانش را بکشـد و پسـری  گرفته تا سـربازی  ک از دسـت می دهـد. صف اسـت  کـه خـود بـر غنای اثـر افزوده اسـت.بایـد بـه همـه این هـا نثـر لطیـف و دوست داشـتنی خانـم برقعـی را هـم اضافـه پـدرش را در زنـدان سـاوا کـرد 

چیستان:

چـه طـور میشـه شـخصی بـدون اسـتفاده از هواپیمـا از تهـران دو 

سـاعته برسـه مشـهد؟

ب: ایـن شـخص می توانـد بـا اسـتفاده از وسـیله نقلیـه ای بـه 
جـوا

س بـه همـراه بسـتن دو سـاعت در 
جـز هواپیمـا مثـا قطـار یـا اتوبـو

گذاشـتن در داخـل جیـب، دو سـاعته بـه مشـهد برسـد! دسـت یـا 

اذان زکات

مؤذنـی اذان می گفـت و مـردم به تعجیل و شـتاب، روی 

بـه مسـجد می نهادنـد و  برای صـف نماز جماعت از هم 

گر مؤذن  گفـت: ا سـبقت می گرفتنـد. ظریفـی حاضر بود، 

الـزکات«  علـی  »َحـّی  الصـاة«،  َعلـی  »َحـّی  جـای  بـه 

بـر همدیگـر سـبقت  از مسـجد  فـرار  مـردم در  می گفـت، 
می گرفتنـد!

ریسه های خاموش

کتاب: ریسه های خاموش نام 

نام نویسنده: سیده زهرا برقعی

کتاب ناشر: شهرستان 

تعداد صفحات: ۱۰9

هیچ عبادتى به اندازه 
نماز تبلیغات ندارد

نمـاز  پنـج  روز،  شـبانه  هـر  در 
واجـب داریـم و در هـر نمـازى 
اقامـه  و  اذان  بـه  سـفارش 
دو  ایـن  در  اسـت.  شـده 
: بیسـت مرتبـه  »حـّی علـی الصلـوة« 

ً
نـداى آسـمانی جمعـا

»حـّی  مرتبـه  بیسـت  الفـاح«   علـی  »حـّی  مرتبـه  بیسـت 
مـی  الّصلـوة«  قامـت  »قـد  مرتبـه  ده  و  خیرالعمـل«  علـی 

. ئیـم گو
بـا توّجـه بـه اینکـه مـراد از »فـاح« و »خیرالعمـل« در اذان 
همـان نمـاز اسـت، هـر مسـلمانی در هـر شـبانه روز هفتـاد 
تلقیـن شـتاب  بـه خـود و دیگـران،  کلمـه »حـی«  بـا  مرتبـه 
ایـن  عبادتـی  هیـچ  انجـام  بـرای  و  می کنـد  نمـاز  سـوى  بـه 
کـه  همـه هیاهـو و تشـویق وارد نشـده اسـت. بـه خصـوص 

سـفارش شـده اذان را بلنـد و بـا صـداى زیبـا بگوئیـد.
یرگرفته از سخنان حجت السام و المسلمین محسن قرائتی

عجیب ترین آدم دنیا!

نشریه تربیتی ویژه طرح تابستانی جوانه های صالحین
   شماره اول- تیرماه 1394
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 خودتان را به عبادات عادت دهید

کنیـد تـا جـوان هسـتید  امـام بـه طـاب فرمودنـد: »سـعی 

بـا  زیـرا  ندوانـد،  ریشـه  وجودتـان  در  بـد  هـای  خصلـت 

گذشـت عمـر ایـن خصلت هـا راسـخ می شـود و انسـان بـه 

کـه رهایی از دسـت این خصلـت ها امکان  حالـی می رسـد 

پذیـر نیسـت. تـا جوان هسـتید بـه عبـادات و خصلت های 

از  هایـی  برداشـت  بدهیـد«  عـادت  را  خودتـان  خـوب، 

سـیره امـام خمینـی؛ ج5 ، ص ۱89

 امانت داری
کـرده اند. قرآن  ْهِلها«مجیـد مي فرماید: همـه ادیـان مقـدس الهـي، خصوصـًا اسـام در تقویـت ایـن صفـت نیك توصیه هـاي فراوان 

َ
ماناِت ِإلی أ

َ وا الْ ْن ُتَؤّدُ
َ

ْم أ ُمُرکُ
ْ

»ِإّنَ اهَّلَل َیأ

که امانت ها را به اهل آن بدهید. )نساء، آیه 58( حضرت امام صادق )علیه السام( فرمود: همانا خداوند به شما فرمان مي دهد 

»ان اهَّلل عزوجل لم یبعث نبیًا ال بصدق الحدیث و اداء المانة الي البر و الفاجر«

کافي،  خداونـد هیـچ پیامبـري را بـر نیانگیختـه، جـز بـه راسـتگویي و اداي امانـت به نیکـوکار و بـدکار. )اصول 
ج 2، ص 85.(

از  قبـل  کـه لحظـه اي  فرمـود: سـوگند مي خـورم  امیـر مؤمنـان )علیه السـام( 
کـه فرمـود: او شـنیدم  از  بـار  وفـات پیامبـر )صلي اهلل علیه وآلـه( سـه 

»یـا اباالحسـن اد المانـة الـي البـر و الفاجـر فیما قل و جـل حتي في الخیط 
و المخیط«

کـم باشـد یـا زیـاد، حّتـي  کار پـس بـده،  یرگرفته از سخنان حجت السام و المسلمین محسن قرائتینـخ و سـوزن. )بحاراالنـوار، ج ۷۷، ص 2۷5.(اي علـي! امانـت را بـه نیکـوکار و بـد 

عقاید اقتصادیآنچهیکبسیجیبایدازاقتصادبداند

هـای  حـوزه  در  را  مومـن  انسـان  یـک  اعتقـادات  مجموعـه  گـر  ا

مربـوط بـه اقتصـاد »عقایـد اقتصـادی« بنامیـم، مفاهیمـی چـون 

بـه رزاقیـت الهـی و  بـه مالکیـت حقیقـی خداونـد، اعتقـاد  اعتقـاد 

احکام اقتصادیاعتقـاد بـه برکـت را میتـوان در ایـن دسـته بنـدی ارائـه نمـود.

»احـکام  اقتصـادی،  رفتارهـای  و  تعامـات  حـرام  و  حـال  قوانیـن 

کـه مجموعـه ای از مطالـب را در بـر دارد. اخالق اقتصادیاقتصـادی« نامیـده می شـود 

تقویـت  و  اجتماعـی  و  فـردی  مصرفـی  رفتارهـای  حـوزه  در  نفـس  کنتـرل 

کوشـش در جهـت تولیـد و تغییـر سـایق و ذائقه هـای مضـر از جملـه  کار و 

کـه در مباحـث مربـوط بـه »اخـاق اقتصـادی« دسـته بندی  سواد اقتصادیمی گـردد.مـواردی اسـت 

بـر  اقتصـادی  متغیرهـای  متقابـل  تاثیـرات  بـه  مربـوط  دانش هـای  مجموعـه 

بـر اسـاس آن  کـه  را  کان و خـرد ملـی  آمارهـای اقتصـادی  یکدیگـر، وضعیـت 

بتـوان رفتارهـا، سیاسـت ها و عملیات هـای اقتصـادی را در جهـت مصالـح ملـی 

می نامیـم. اقتصـادی«  »سـواد  نمـود،  جهت دهـی 

هـر بسـیجی بـرای حرکـت درخـور در عرصـه اقتصـاد مقاومتـی، بایـد در عرصه هـای 

مذکـور بـه قـدر نیـاز اهتمـام بـورزد. 

رضایت مادر

یـا بی سـوادی  بشـکند  را  مـا  مـوی سـفید  نشـد حرمـت  بـار هـم  یـک 

مـا را بـه رخمـان بکشـد. هـر وقـت وارد اتـاق می شـدم ، نیم خیـز هـم 

و  می رفتـم  هـم  بـار  بیسـت  گـر  ا می شـد.  بلنـد  جایـش  از  شـده،  کـه 

مـن  مگـه  جـان،  »علـی  می گفتـم:  می شـد.  بلنـد  هـم  بـاز  می آمـدم، 

غریبـه هسـتم؟ چـرا به خـودت زحمت می دی؟« می گفـت:» احترام 

کـه خانـه نبـودم، از جبهـه  بـه والدیـن، دسـتور خداسـت.« یـک روز 

گوشـه حیاط اسـت،  آمده بود، دیده بود یک مشـت لباس نشسـته 

گفتـم:  همـه را شسـته بـود و انداختـه بـود روی بنـد. وقتـی رسـیدم، 

»الهـی بمیـرم بـرات مـادر، تـو بـا یـک دسـت، چطـوری ایـن لبـاس رو 

بـاز هـم وجدانـم  گـه دو دسـت هـم نداشـتم،  گفـت: »ا شسـتی؟« 

قبـول نمی کـرد مـن اینجـا باشـم و شـما، زحمـت شسـتن لباس هـا رو 

بکشـید!«
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موذی مرموز

کشــتی  کــه انســان ها زیــاد بــا خودشــان  ایــن 

می گیرند، درد همیشــه تاریخ بوده اســت. جالب 

کــه معمــول هــم انســان در مقابــل خودش  اســت 

همــه  ایــن  هــم  نشــانه اش  می شــود!  مغلــوب 

کــه همه مــان تقریبــا هــر  پشــیمانی و ندامــت اســت 

روز تجربــه اش می کنیــم. ایــن چــه معضلی اســت؟ 

کجاســت؟ چگونــه بایــد بــا  درد چیســت و درمــان 

کــرد؟ ایــن مــوذی مرمــوز مقابلــه 

کـس جوابـی دارد و پاسـخی می دهـد. امـا  هـر 

گرچه ممکن اسـت بـرای مدتی موقت  کـدام ا هـر 

مرهمی به این زخم ناشـناخته باشـد ولی راه حل 

در  کـرد؟  بایـد  چـه  پـس  بـود.  نخواهـد  اساسـی 

کسـی باید  ایـن بـازار راه کارفروشـی، بـه حـرف چـه 
کرد؟ اعتمـاد 

بــه  مســلمانان  خــدای 
مســلمانان  پیامبــِر 

کــه  دســتور می دهــد 

به مسلمانان- و البته 

غیر مســلمانان- یک 

کنــد. ایــن راه دو بخــش  راه و بلکــه شــاه راه معرفــی 
دارد:

خـوب  را  نامرئـی  دشـمن  ایـن  کـه  آن  اول 

که بـه دروغ  بشناسـید. همـان وسوسـه گر نامردی 

مخفـی  خوبـی  و  خیـر  ظاهـر  در  را  خـودش  شـر 

می دهـد. فریب مـان  هزاربـار  روزی  و  می کنـد 

کـه شـما بـا همـه ادعاهایتـان مـرِد   و دوم ایـن 

مبـارزه بـا ایـن عـدوی عنود نیسـتید و راهـی ندارید 

جـز ایـن کـه بـه یک قـدرت مطلـق پناه ببریـد. چه 

آن قدرت پروردگار مردم باشـد، چه فرمانروای آنان 

و چه معبود ایشان. در هر حال، دشمن سرسخت 

اسـت و تنهـا راه مبـارزه اش پنـاه بردن بـه رب، َملک 

و الـه مـردم اسـت. ایـن شـاه راه نـه تنهـا بـرای مـردم، 

بلکـه بـرای خـود پیامبر هم بهتریـن راه اسـت:

حیِم   ْحمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ
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