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ایــن انتخابــات حقــاً و انصافــاً حماســه بــود؛ ایــن انتخاباتــی کــه 
ــود  ــه معنــای واقعــی کلمــه حماســه ی ایــن مــردم ب گذشــت، ب
کــه حماســه آفریدنــد. خــب تالش هایــی انجــام می گیــرد، 
نامــه می نویســند، در فضــای مجــازی،  کاغــذ می نویســند، 
در دســتگاه ها حــرف می زننــد کــه عظمــت ایــن انتخابــات 
ــت؛  ــوده اس ــالش بیه ــن ت ــدارد؛ ای ــده ای ن ــد؛ فای ــکار کنن را ان
ــن  ــه ای ــان ب ــه چشمش ــی ک ــود. تحلیلگران ــی ب کار، کار بزرگ
ــاد. در کجــای  ــی افت ــد چــه اتفاق ــا می فهمن ــود، آنه ــات ب انتخاب
ــتگاه های  ــه دس ــه هم ــود ک ــده می ش ــت و دی ــول اس ــا معم دنی
تبلیغاتــی ]مخالــف[، فعــال و موثــر بــه کار بیفتنــد بــرای اینکــه 
بــه مــردم نهیــب بزننــد کــه در انتخابــات شــرکت نکنیــد؟ کجــا 
ــد  ــراغ داری ــما س ــور ش ــدام کش ــت؟ در ک ــزی هس ــن چی چنی
یــک چنیــن چیــزی را کــه رادیوهــای آمریــکا، رادیوهــای 
ــیاه  ــع و روس ــورهای مرتج ــی از کش ــای بعض ــس، رادیوه انگلی
ــم  ــی ه ــر خائن ــان، عناص ــری از خودش ــد، عناص ــه کار بیفتن ب
از ایرانی هایــی کــه زیــر پرچــم آمریــکا و انگلیــس زندگــی 
ــا  ــد از مدت ه ــد، شــروع کنن ــزاق می کنن ــا ارت ــد و از آنه می کنن
پیــش در رادیــو، در تلویزیــون، در ماهــواره بــه خصــوص در 
ــبکه  ــزاران ش ــه ه ــا بلک ــا، صده ــی دو ت ــازی یک ــای مج فض
ــد؟ ــات دور کنن ــردم را از انتخاب ــه م ــرای اینک ــیر ب  و کار و مس

معیشــتی  مشــکل  داشــتند؛  هــم  بهانه هایــی  یــک  خــب، 
مــردم یکــی از بهانه هــا بــود و بــه آن امیــد بســته بودنــد.
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سیده زینب فاطمی

     پیوند ماه و آفتاب

زیباتریـــن و معنـــوی تریـــن پیوند آســـمانی در اســـالم برای شـــیعیان 
مربوط بـــه ازدواج دو نور الهی حضـــرت فاطمـــه )س( و حضرت علی)ع( 
در اول مـــاه ذی الحجـــه ســـال دوم هجـــری می باشـــد کـــه یکی از 
مهمتریـــن اتفاقات تاریخی اســـالم به شـــمار می رود و ثمـــره این پیوند 
خجســـته و پر از عشـــق و محبـــت، درخت پـــر گهر امامت می باشـــد.

ازدواجـــی که عاقد آن خدا، شـــاهد آن رســـول خـــدا )ص(، دفتر آن لوح 
محفـــوظ، مکان آن عرش، عـــروس آن کوثر و داماد آن حیدر بوده اســـت.

در منابـــع مختلـــف مهریه حضرت زهـــرا )س( بین ۴۰۰ تـــا ۵۰۰ درهم 
ذکر شـــده که ایـــن مبلغ، مهر الســـنة خوانده می شـــود. امـــام علی)ع(، 
بر اســـاس آنچه در روایات نقل شـــده، بـــرای تأمین مهریـــه، زره خود را 
فروخـــت و پیامبر با پـــول آن جهیزیه حضرت فاطمـــه )س( را تهیه کرد.

تفاوت هایـــی  بـــا  )س(،  فاطمـــه  از حضـــرت  خواســـتگاری  ماجـــرای 
در منابـــع شـــیعه و ســـنی نقـــل شـــده اســـت. بنابـــر ایـــن منابع، 
چنـــد تـــن از صحابـــه در مدینـــه ماننـــد ابوبکـــر، عمر بـــن خطاب و 
عبدالرحمن بن عوف به خواســـتگاری فاطمه )س( رفتنـــد. پیامبر )ص( در 
پاســـخ به این درخواســـت ها، ازدواج فاطمه را موکول به خواســـت و قضای 
الهی می کـــرده و تاکید کرده اســـت که ازدواج او به دســـت خداســـت.

از پیامبر اکرم)ص( نقل شـــده کـــه در این دیدار به بالل فرمود:»دوســـت 
دارم از ســـنت های امـــت من ایـــن باشـــد کـــه در ازدواج، ولیمه داده 
شـــود.« پـــس از آن بالل، ولیمـــه را آماده ســـاخت و مـــردان مهاجر به 
دعـــوت پیامبـــر )ص( در مســـجد حضور یافتـــه و از آن غـــذا خوردند .

پیامبـــر)ص( پـــس از راهی کردن آنـــان در پایـــان برایشـــان دعا کرد 
و فرمود:»خداونـــد دل هایتـــان را بـــه هـــم نزدیـــک و مهربـــان کند و 
نســـل شـــما را مبـــارک گردانـــد و کارهـــای شـــما را اصـــالح کند.«

تاریـــخ تـــازه از همیـــن لحظه آغـــاز خواهد شـــد و مالئک تـــا ابد در 
ســـجده  جـــاودان خود خواهنـــد ماند ! حـــاال لحظه آغاز ابدیت اســـت .
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فاطمه جودکی

     بسم اهلل الرحمن الرحیم

بازهم مثل همیشـــه و با لطف خداوند انتخابات پرشـــور و باشکوهی داشتیم 
ملـــت ایران بازهم ثابـــت کردند که اگـــر بخواهند برای ســـرزمین و نظام 
مدیریتی کشورشـــان تصمیم بگیرن هیچ بیگانه ای نمی تواند در برابرشـــان 
قدعلـــم کند، اما این به این معنا نیســـت که مســـئولین باخـــود فکر کنند 
مردم با شـــرف ایران پـــای ناکارآمدی های آنها می ماننـــد و دم نمی زنند .

در این مـــدت کوتـــاه دیدیم کـــه رســـانه های غرب گـــرا چگونه تالش 
 خـــود را میکردند که مســـیرمردم به ســـمت صندوق هـــای رای نرود این 
نشـــان از این دارد که جمهوری اســـالمی مسیر درســـتی را در پیش گرفته 
اگرچه کـــه ضعف ها و کم و کاســـتی و ناکار آمدی هایی کـــه از این افراد 
ســـرمی زند وجود دارد... اما در کلیت مســـیر ، مســـیر درســـتی اســـت...

بعـــد از انتخابـــات نکتـــه ای کـــه حائـــز اهمیـــت اســـت این اســـت 
کـــه مســـئول جدیدی کـــه بـــا رای مـــردم انتخاب شـــده اســـت به 
تمام وعـــده های خـــود عمل کنـــد از روز اول بـــا برنامـــه وارد میدان 
شـــود و از خـــود عمل برجـــای بگـــذارد نه حـــرف های بی اســـاس.

نظـــام مدیریتی کشـــور ما نیازمند کســـی اســـت مشـــکالت و درگیری 
هـــای جامعه جمهـــوری اســـالمی را دغدغه و مشـــکالت خـــود ببیندو 
بداند کـــه در هر پســـت و مقامی که باشـــد چه با مســـئولیت ســـخت 
و ســـاده میتوانـــد بـــا کار گـــذاری درســـت و مفیـــد اثر گذار باشـــد.

دغدغـــه  را  مـــردم  دغدغـــه  اســـت  مســـئول  کـــه  فـــردی  اگـــر 
بلکـــه  نمیکنـــد  تعلـــل  مشـــکالت  حـــل  بـــرای  بدانـــد  خـــودش 
. کنـــد  حـــل  را  مشـــکل  آن  تـــر  ســـریع  هرچـــه  میکنـــد  ســـعی 

در آخـــر امیدواریم با تالش های مســـئولین و مردم بـــه ایده آل های یک 
جامعه اســـالمی برســـیم ،جامعه ای آماده برای ظهور ولی عصر)عج( باشد .
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آیدا استادی

     شهادت امام محمد تقی )ع(

امـــام محمد تقـــی )ع( معروف به جـــواد االئمه در دهم رجـــب  در مدینه 
دیـــده به جهان گشـــود. نام پـــدر او علی بن موســـی الرضـــا و مادرش 
خیـــزران می باشـــد.او در کودکی پدرش از دســـت داد. مأمون دخترش ام 
فضـــل را برای امام محمـــد تقی)ع( که در آن زمان ســـن کمی داشـــت 
عقـــد کـــرد. در آن زمان خیلـــی از افراد بلـــوغ را الزمـــه ی امامت می 
دانســـتند و به همین دلیل شـــک و شـــبهه های زیادی در مـــورد امامت 
وی در جامعـــه آن روز شـــیعه به وجود آمـــد ولی از آنجایـــی که امامت 
یـــک امر معنوی اســـت و خداوند به هر کـــه بخواهـــد ، در هرجایی و در 
هـــر زمانی می توانـــد این مقام بـــاال را بـــه او اعطا کنـــد بنابراین علی 
رغـــم اختناق هـــای موجود این امام جوان با ســـن پاییـــن وکالی زیادی 
را در اقصـــی نقـــاط حکومت اســـالمی گمارده بـــود که بـــه نمایندگی او 
امور شـــیعیان را ســـر و ســـامان می دادند . عباســـیان نیز از طرف دیگر 
ورود امـــام محمد تقـــی )ع( به دســـتگاه خالفـــت را بر خـــالف منافع 
خود می دانســـتند و ســـعی در کـــم کردن اعتبـــار او مـــی کردند . ام 
فضل کـــه از او صاحب فرزند نمیشـــد با او ســـر ناســـازگاری گذاشـــت 
و با هم دســـتی بـــرادر خـــود و به تحریـــک معتصم نقشـــه ی قتل وی 
را کشـــید. او طبقـــی از انگـــور را زهرآگین کـــرده و با تشـــویق امام به 
خـــوردن انگـــور او را به شـــهادت رســـاند . او با ۲۵ ســـال ســـن کوتاه 
تریـــن دوران زندگـــی را در بین امامان شـــیعه به خـــود اختصاص داده 
اســـت . این امام گرامـــی در تاریخ ۲۹ ذی القعده به شـــهادت رســـید و 
مقبـــره وی در کاظمین واقع شـــده و به حـــرم کاظمین معروف اســـت.
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عارفه آقا شیخ

     نقش مالیات در راه اندازی چرخ اقتصاد 
مالیات ، کلمه ای که شـــاید از شنیدنش احســـاس خوشایندی نداشته باشـــید اما اگر شناخت 
نســـبی از مالیـــات پیدا کنیـــد و به نقـــش آن در راه اندازی چرخـــه این اقتصـــاد بیمارگونه 
ای کـــه دچار شـــدیم  پـــی ببرید ، دیدگاه شـــما نســـبت به مالیـــات تغییر خواهـــد کرد .

مالیات به زبان ســـاده همان هزینه اجتماعی اســـت که اشخاص ، موسســـات و... در یک جامعه 
برای بهـــره مندی هرچه بهتـــر خدمات و منابع یک کشـــور موظف به پرداخت آن هســـتند .

مالیاتی که یک فرد موظف به پرداخت آن می باشـــد ، مســـتقیم و در غیـــر این صورت مالیات 
غیر مســـتقیم خواهـــد بود که هرکـــدام از این دو نوع شـــامل زیر مجموعه هایی می باشـــند 
که دیگـــر وارد جزئیات نمی شـــویم چون هدف پرداختـــن به نقش مالیات در اقتصاد اســـت .

در ســـال های اخیـــر یکی از محورهای اصلی سیاســـت دولتمـــردان اتکای اقتصاد کشـــور به 
درآمدهـــای مالیاتی بوده اســـت که البتـــه با نگاهی به شـــاخص های پیشـــرفت اقتصادی در 
کشـــورهایی که مالیات نقش اساســـی را ایفا می کنـــد ، متوجه می شـــویم در آمدهای پایدار 
مالیاتـــی ضمانت کننده رشـــد و توســـعه اقتصاد بـــوده و ضریب اطمینان موفقیـــت در اجرای 
پروژه های عمرانی و زیرســـاخت های شـــهری با اســـتفاده از مالیات بســـیار باال می باشـــد .

همچنیـــن مالیـــات از مهم ترین عوامـــل موثر جهت مقابلـــه با تقاضای اضافی بـــرای کاالهای 
مصرفـــی نیز هســـت کـــه منجر بـــه پیشـــرفت و رفـــاه اقتصادی می شـــود بـــه صورتیکه 
کشـــورهای در حال توســـعه کـــه اغلب وارد کننـــده ی کاالهـــای مصرفی هســـتند ، با کم 
شـــدن تقاضا باعـــث کاهش یافتن خروج ارز می شـــود و مصـــرف کم تر هم باعـــث باالرفتن 
پـــس انـــداز و افزایش میزان ســـرمایه گـــذاری در بخش هـــای تولیدی اقتصاد می شـــود . 
در حقیقـــت ایـــن مالیات اســـت کـــه دولـــت را در موقعیتـــی قرار مـــی دهد تـــا بتواند 
فشـــارهای تورمـــی در داخـــل اقتصـــاد را کنترل و بـــا کنتـــرل درآمد ها نیز موجب شـــود 
تقاضـــا بـــرای کاالی مصرفـــی کاهش یابـــد و در تعـــادل با عرضه قـــرار گیرد کـــه این به 
معنـــای ازبیـــن بردن تـــورم ناشـــی از تقاضا با اســـتفاده از مالیات اســـت . از ســـوی دیگر 
می تـــوان با وضـــع تعرفه بـــر واردات که نوعـــی مالیات غیر مســـتقیم اســـت ، واردات بی 
رویـــه را کنتـــرل و اقدامات الزم بـــرای حمایـــت از تولیدات داخلـــی را نیز انجـــام دهند .

ایـــن  از  نبایـــد  پرداختیـــم  اقتصـــاد  در  مالیـــات  موثـــر  نقـــش  بـــه  کـــه  حـــال 
نکتـــه غافـــل شـــویم کـــه نـــرخ مالیـــات بایـــد بـــه تناســـب درآمـــد افـــراد باشـــد .

قشـــر کارمند و حقوق بگیران پیش از دریافت حقوق ماهیانه خود ابتدا مالیات را از آن کســـر می 
کنند اما پدیده ای که با آن روبه رو هســـتیم فرار مالیاتی مشـــاغل آزاد و به خصوص پزشـــکان 
که با حذف دســـتگاه های کارتخـــوان از مطب های خود و الزام پرداخت وجـــه نقد برای هزینه 
ی ویزیت موحب می شـــود که مالیات که پرداخت میکنند به تناســـب درآمدشـــان نباشـــد . 
اگر قرار بر رشـــد و توســـعه اقتصادی به واســـطه ی مالیات می باشـــد باید نظارت کافی وجود 
۱۰داشـــته باشـــد و مســـئوالن مربوطه مانع از راه های احتمالی برای فرارهای مالیاتی بشـــوند . ۹



نگین مافی

     شهید جهاد مغنیه
جهاد مغنیـــه در ۱۲ اردیبهشـــت ۱۳۷۰ )برابر با ۲ مـــه ۱۹۹۱( در طیر دبای لبنان متولد شـــد.
وی تحصیـــالت عالیـــه را در رشـــته مدیریـــت دانشـــگاه آمریکایـــی بیـــروت ادامـــه داد.

کمـــک  بـــه  توانســـت  اهلل  حـــزب  ســـوریه،  داخلـــی  جنـــگ  ســـال های  طـــول  در 
پایـــگاه مهمـــی  بـــه دســـت گیـــرد و  ایـــران و ســـوریه زیرســـاخت های »جـــوالن« را 
بـــود. مغنیـــه  جهـــاد  شـــهید  پایـــگاه،  ایـــن  اول  مســـئول  کنـــد؛  دایـــر  آنجـــا  در 

اولیـــن بـــار وقتـــی مردم بـــا چهره ی او آشـــنا شـــدند کـــه در مراســـم ختم والده ســـردار 
ســـلیمانی شـــرکت کرده بود و درســـت پشـــت ســـر ســـردار ایســـتاده بود و بـــه میهمانان 
خوش آمـــد می گفت. گاهی شـــانه های ســـردار را می بوســـید و ســـردار گاه برمی گشـــت و با او 
نجـــوا می کرد. رابطـــه صمیمانه حاج قاســـم و ایـــن جـــوان او را در کانون توجهات قـــرار داد.

ســـرانجام در ۲8 ژانویـــه ۲۰۱۵، مغنیـــه به همـــراه تعـــدادی از نیروهای حزب اهلل و ســـپاه و 
پاســـداران انقـــالب اســـالمی در بلندی هـــای جوالن مشـــرف به اســـرائیل، هنـــگام بازدید از 
شـــهر »مزرعـــه االمـــل« در منطقه قنیطـــره که بـــا خودروهای خـــود در حال تـــردد بودند، 
توســـط بالگردهـــای ارتش اســـرائیل مـــورد حمله موشـــکی قـــرار گرفتند و در ایـــن حمله 
جهـــاد مغنیـــه و چنـــد تـــن از نیروهای حزب اهلل و نیز یک ســـردار ســـپاه شـــهید شـــدند.

مراسم تشـــییع جهاد عماد مغنیه در بخش جنوبی بیروت برگزار شد و پس از تشییع، پیکر او در کنار 
آرامگاه پدرش عماد مغنیه در مقبره  »روضه الشـــهیدین«، مزار سربازان مقاومت به خاک سپرده شد.

کـــه  می کـــرد  ســـخنرانی  مختلـــف  مراســـمات  در  بارهـــا  مغنیـــه  جهـــاد  شـــهید 
بارزتریـــن آن هـــا ســـخنرانی در مراســـم ســـالگرد تـــرور پـــدرش در ســـال ۲۰۰8 بـــود.

فرازهایی از متن سخنرانی شهید:
»مـــا در مواجهـــه با مرگ، رســـیدن به شـــهادت و بزرگـــی را انتخـــاب کرده  ایم؛ مـــا فرزندان 
کســـانی هســـتیم که مرگ راه آن ها را نمی شناســـد؛ چرا که آن ها به  وســـیله مرگ در مســـیر 
خدا صعـــود کرده اند و به زندگی و نشـــاط و بشـــارت دســـت یافتنـــد؛ زندگی که جز کســـی 
کـــه ابرهـــا از دیدگانـــش کنار رفتنـــد آن را احســـاس نمی  کند؛ از ایـــن رو آنچه را که کســـی 
ندیـــده می بینـــد و آنچه کـــه به قلب کســـی خطور نکـــرده به قلـــب وی خطـــور می کند. ما 
فرزندان کســـانی هســـتیم که در راه دفـــاع از مرزهای وطن جـــز زیبایی چیـــزی ندیدند. وطنی 
کـــه ما شـــرم داریـــم آن را رها کنیم هـــر چقدر تهدید هم باشـــد؛ ما ســـربلند می ایســـتیم و 
افتخـــار می کنیـــم که میوه های ســـال ها جهاد با چشـــمانی باز هســـتیم، با اختیـــار و اخالص، 
چشـــمانی که با عشـــق و اراده با شـــهادت بســـته شـــدند. ما فرزندان مدرســـه ای هستیم که 
در آنجـــا یاد گرفتیـــم آزاد زندگی کنیم. مـــا امنیت را از دشـــمن التماس و گدایـــی نمی کنیم؛ 
ما حـــق خود را بـــا خون هایمان که برای ســـربلندی نذر شـــده و بر آزادگی ایســـتاده اســـت، 
باز پـــس می گیریم. مـــا یاد گرفتیـــم که اگر ســـالحت را در جنـــگ خونین بیـــرون نیاوری ، 
بـــرده ای خواهی شـــد در بازار بـــرده فروشـــان که رحـــم و مروتی دیگـــر در آنجا نیســـت....
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