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 -2ماده اصلی دارو که باعث اثرگذاری دارو میشود.
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عزیزدلم! این یک گوشه از صفای وجودته.
دوستت دارم برای خلق همه تازگیها در
زندگیمون .باور دارم اینکه روزمرگیها و
گرفتاریها خستهات نمیکنه همش به
برکت سجاده نورانیت وحال خوشت موقع
گفتن تسبیح خانم حضرت زهرا؟اهس؟ست.

 حوادثی که این چند روز دیده بودم،
کمبود کاالهای موردنیاز مردم و حتی
همین حــرف شــوهــرم ،فکرم را به خود
مشغول کرده بود .به یاد مطالبی افتادم
که در دوران دانشجویی خوانده بودم .من
دانشجوی فقه و حقوق بودم و ناخودآ گاه
موضوع احتکار در ذهنم مرور میشد.
انگار این شرایط انگیزهای شد تا دوباره
به سراغ احکام احتکار بروم و مروری بر
درسهایم داشته باشم .ســراغ تعریف
احتکار رفتم.

دریکی از روزهای گرم تابستان با همسرم
برنامه خرید داشتیم و مثل همیشه به
فروشگاه زنجیرهای نزدیک خانه رفتیم.
وقــتــی وارد فــروشـگــاه شــدیــم بــا صحنه
عجیبی روبهرو شدیم .چیزی که میدیدیم
شبیه وضعیت جنگ یا قحطی بود .اکثر
قفسهها خالی اما سبدهای خرید مردم به
حدی پر بود که مدام جنسهایشان روی
زمین میافتاد .هر دو تا چند دقیقه شوک
زده به مردم نگاه میکردیم که با صدای
نقنق پسرم به خود آمدیم و فهمیدیم برای
خرید به فروشگاه آمده بودیم .مثل تمام
بچهدارها به سمت قفسه پوشک رفتیم
و دیدیم قفسه پر از خالی است .ناامید
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ازآنجا بیرون آمدیم و سراغ یک فروشگاه
دیگر رفتیم که دوبــاره با همان شرایط
روبهرو شدیم .در یکلحظه چشممان به
سبدی افتاد که پر از پوشک سایز چهار
بود .من دویدم سمت سبد و به خانمی
که آن را میکشید گفتم« :ببخشید! میشه
یه بسته هم به من بدین؟» جواب داد:
«شرمنده ،چون کمیاب شده و من بچه
کوچیک دارم برای دو ماهش حساب
کردم و نمیتونم به شما بدم ».این را گفت
و رفت .خشکم زده بود و دلم گرفت .با
خودم گفتم خدا را شکر ،ما دنبال کاالیی
حیاتی مثل دارو نبودیم که با جان آدم
سروکار دارد؛ اما حال کسانی که برای

عضو عزیزی از خانوادهشان در این بازار
آشفته به دنبال دارو هستند را چه کسی
درک میکند؟ تا شب دنبال یک بسته
پوشک گشتیم تا باالخره باقیمت باال در
یک مغازه کوچک ،پیدا کردیم .بعد از
چند روز یکی از دوستانمان فروشگاهی
به ما معرفی کرد که باقیمت منصفانه
لــوازم بهداشتی میفروخت .با نگرانی
به همسرم گفتم چهار ،پنج بسته بگیرد
که او اخمهایش را درهم کشید و گفت:
«پس فرق ما با بقیه چیه؟ یک بسته نیاز
ما رو برای یک هفته برطرف میکنه ،بعد
از اون هم خدا بزرگه».

 در کتابهای درســی من احتکار
به این معناست که عدهای جنسهای
موردنیاز مردم را برای باال بردن قیمت انبار
میکنند که باعث کمبود کاال میشود
و نظم بــازار را به هم مــیر یــزد .به نظرم
آمد اآلن دایــره انبار کردن وسایل فقط
شامل مواردی نیست که در کتابهای
فقهی به آنها اشارهشده ،بلکه خیلی از
مایحتاج عمومی مردم را در برمیگیرد.
یاد موضوع استفتاء از مراجع افتادم.
انگیزه من برای دانستن ابعاد مختلف
این موضوع با دیدن هجوم مردم برای
خرید وسایلشان هرروز بیشتر میشد و
من منتظر جواب سؤالهایم از مراجع،
مطالعه هم میکردم .باالخره انتظار من
به پایان رسید و جوابها آمد .با کنار هم
گذاشتن جواب مراجع به نتایجی رسیدم
که برایم جالب بود .جوابهای دادهشده
را برای خودم اینطور دستهبندی کردم:
 -1اح ـت ـکــار بــه معنی ان ـبــار و حبس
کردن اجناس موردنیاز مردم ،بهویژه
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محصوالت کشاورزی و مواد غذایی
است.
 -2نیت انبار کــردن وسایل در حکم
شرعی بسیار مؤثر است؛ یعنی فرد
باید بهقصد باال رفتن قیمت ،جنس
موردنیاز را انبار کند.
 -3احتکار زمانی مفهوم پیدا میکند
که کاال در بازار بهاندازه کافی وجود
نداشته باشد.
 -4حکومت اسالمی هنگامیکه مصلحت
عـمــومــی اقـتــضــا کــنــد حــق دارد از
احتکار سایر احتیاجات مردم عالوه
بر محصوالت کشاورزی جلوگیری
کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر
درصــورتــیکــه حــا کــم صــالح بداند
اشکال ندارد.
 امــا هـنــوز س ــؤال اصـلــی مــن بــدون
جــواب باقیمانده بــود ،ســؤال اساسی
شامل خانوادهها بود ،خریدهای افراطی
و انبار کردن در خانه چه حکمی دارد؟
نشانههای این کار که به چشم ما نتایج
احتکار را دارد و بــازار را نامنظم کرده
است اما آیا این عمل ازنظر شرعی هم
مثل احتکار محسوب میشود و حرام
است؟ جواب این سؤال را با استفتاء از
دفتر مقام معظم رهبری دریافت کردم:
«درهــرصــورت اگــر موجب اجــحــاف به
دیگران شود؛ و یا برخالف قوانین و مقررات
مربوطه باشد ،جایز نیست ».تحلیل من
این بود شاید اسم این کار احتکار نباشد
اما کسانی که از ترس گرانی و کمیاب
شدن ،کاالیی را بیشتر از حد نیازشان
میخرند و انبار میکنند ،ناخودآ گاه در

 -1قاسمیان ،علی .نگاهی به نشست ساالنه
منافقین تروریست در فرانسه ،خبرگزاری تسنیم.
 -2مریم قجر ،بارها در سخنرانیهای خود از مکتب
«رجویسم» یا «مسعودیسم» نامبرده است .سازمان
مجاهدین خلق ،پیدایی تا فرجام ،ج3؛ ص 135
 -3آبراهامیان ،یرواند ،اسالم رادیکال ،ترجمه
اینترنتی.

رهبر تشکیالت منافقین در اواخر سال 63
برای فرار از بحرانهای درون تشکیالتی،
ماهیت سازمان و روابــط تشکیالتی را
تغییر داد و تالش کرد با عنوان «انقالب
نــو یــن ایــدئــولــوژیــک» و از طــریــق «رهبر
ســازی» بر بنبستهای سازمان غلبه
کند .اواخر سال  63مریم قجر عضدانلو
ردیف
توسط مسعود رجوی بهعنوان هم ِ
مسئول اول سازمان معرفی شد .چندی
بعد با اعالم خبر ازدواج حیرتانگیز نفر
اول سازمان (مسعود رجــوی) با همسرِ
مهدی ابریشمچی ،فــرد دوم سازمان،
توجه بسیاری را به وقایع سازمان جلب
کرد .باوجود آشکار بودن جنبۀ غیرشرعی
این ازدواج که قبل از سپری شدن مدت
شــرعــی بـیــن ط ــالق و ازدواج دوم زن
انجامشده بود ،در تبلیغاتی انبوه تالش
شد تا با استناد موضوع به اسالم و سنت
پیامبر؟ص؟ ،صورت مقدسی برای این کار
ایجاد شود 4.این اولین مرحله از مراحل
 -4سازمان مجاهدین خلق ،پیدایی تا فرجام،
ج 3؛ ص .22
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ضربهای که احتکار کنندهها به جامعه
میزنند شریک میشوند .انگار ندانسته و
از روی ترس آب به آسیاب آنها میریزند.
حتی اگر حکم حرمت هم شامل ذخیره و
انبار کردن وسایل موردنیاز مردم نباشد،
ازنظر اخالقی چطور میتوان راحت از کنار
آشفتگی بازار گذشت؟
 جامعه ایمانی وظیفه دارد در همه حال
به فکر برادر مؤمن خود باشد هرچند نفع او
کمتر شود .با همین فکر سیره ائمه اطهار
را جستوجو میکردم .دیدم الگوهای
زیبایی از زندگی امامان معصوم؟مهع؟
در شرایط مختلف زندگی اجتماعی و
ً
شرایطی شبیه امروز وجود دارد .مثال در
دوران امام صادق؟ع؟ قحطی رخداده بود.
امام که همیشه گندم سالیانه خود را ذخیره
داشتند ،در این زمان به خدمتکارشان
فرمودند« :این گندمها را وارد بازار کنید.
از امروز به بعد ما هم مثل دیگران گندم را
(بهاندازه نیاز هفتگی و یا ماهیانه خود)،
از بازار تهیه میکنیم»؛ و در آن مدت نیاز
خود را با نصف گندم و نصف جو تأمین
میکردند؛ یعنی ایشان عادت زندگی خود
را برای نفع باالتر اجتماعی تغییر دادند تا
در سختی مردم شریک باشند؛ بنابراین
ممکن است خریدهای زیاد در وضعیت
عادی بازار هیچ مسئلهای را ایجاد نکند،
اما همین کار در زمان بروز کمبود به ما،
همسایهها و اقواممان صدمه میبزند که
با مراعات همدیگر بهراحتی میتوانیم از
آن جلوگیری کنیم.
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مگه نقل و نباته

خــاطــرات جــداشــدههــای ســازمــان
منافقین را که میخوانیم از انقالب
مریم میگویند .انقالبی که به اعتراف
خودشان درنهایت نفهمیدند چیست!
جداشدهها که سالیان جوانی و بهترین
روزهای عمرشان را در کمپ اشرف
گذرانده و از پوچی و اســارت آنجا
فرار کردهاند ،حاال با نفرت از روزهای
سیاهشان مــیگــویــنــد .برخیشان
سالهای پررنج و سختی را در اشرف
گذراندهاند تا روزی انقالب مریم را
بفهمند و از نزدیک پای صحبتهای
خواهر مریم بنشینند؛ امــا وقتی به
این هدف رسیدهاند ،جز پوچی چیز
دیــگــری دستگیرشان نشده و فــرار
از ایــن سازمان را با همه خطراتش
برقرار ترجیح دادهاند .سخن در مورد
سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش
مسعود و مریم رجوی -بسیار است.این مطلب فرصتی است تا باهم به
بخشی از انقالب نوین ایدئولوژیک
این سازمان به بنبست رسیده نظر
بیاندازیم.

▪ گروهک منافقین (سازمان مجاهدین
خلق) هرساله مراسمی در پاریس برگزار
میکند که سخنران اصلی آن مریم رجوی
اســت .همچنین هر بــار ،چندین تن از
شناختهشدهترین چهرههای سیاسی از
کشورهای مختلف ،بهویژه ایاالتمتحده
آمریکا و شاهزادههای سعودی ،در این
گردهمایی حضور دارند و سخنرانی میکنند.
مریم قجر عضدانلو که تغییر رنگ روسری
و لباس نظامیاش به لباس غیرنظامی
از تغییر رویکرد و شیوه عمل سازمان به
بنبست رسیدهشان حکایت دارد هر بار
در سخنرانیهایش به جمهوری اسالمی
حمله میکند و از همپیمانانش تحریم
و فشار بیشتر علیه ملت و نظام ایران را
میخواهد .این گروهک تروریستی با ریزش
شدید اعضاء روبــهروســت و «جمعیت
حاضر در این نشستها ،غیر از تعدادی
از اعضای رسمی و مرتبط ســازمــان در
ً
اروپا که عموما صفهای اول را تشکیل
میدهند ،از گردشگران اروپایی و برخی
اف ــراد بیخانمان تشکیلشده اســت.
این افــراد به وعــده سفر رایگان یــکروزه
به پاریس به این نشست وارد میشوند.

نمونههای بسیاری از دانشجویان حاضر
در اروپا یا پناهجویان که در مورد کیفیت
حضورشان در نشست منافقین صحبت
کردهاند ،مؤید این مطلب است» 1.مریم
2
رجوی در مدت رهبریاش بر فرقه رجویسم
مدام با شکست ،ناکامیها و رسیدن به
بنبستهای ایدئولوژیک روبرو بوده اما
هیچکدام مانع برگزاری نشستهای ساالنه
نشده تا این نشستها دستوپا زدنی
باشد برای اعالم بقاء سازمان و انقالب
ایدئولوژیکش .انقالبی که بنایش از ابتدا
کج بود و درنهایت به یک فرقه تبدیل شد.
آنچنانکه یرواند آبراهامیان دربارهاش گفته
است« :مجاهدین خلق از یک جنبش
تودهای ـ که میخواستند بدان برسند ـ به
یک فرقۀ درونگرا که در بسیاری از جنبهها
مشابه گروههای شبهمذهبی موجود در
3
سراسر جهان است ،تبدیل شد».
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وقتی میگن خانوم خونه یعنی تو عزیزم!
نــهف ـقــط بـ ــرای دســتپ ـخــت خــوبــت و
کدبانوگریهات ،برای اینکه خوب بلدی
چطور من و بچهها رو ُهل بدی تو خیر و
ً
خوبی .اصال استادی که حوصلهمون رو
چاق کنی و راهمون بندازی.

بچهها که براشون خیلی هیجان داشت
هرکاری میکردن یه تیک میخورد جلوی
اسمشون و بعد سه تا کار مثبت یه هدیه
کوچولو!
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انقالب نوین ایدئولوژیک
از کجا کلید خورد؟

ایستاده در مرداب
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شماره پنجم
زمستان  97و بهار 98

 -1موارد صحیح و تأییدشده مصرف دارو

دلــم مــیخــواد بــازم بــرات بگم از شــور و
شوقی که خلق میکنی نازنینم! روزهای
 22بهمن برای خانواده ما یه روز آرمانی
وخیلی خاصه .هرچند تو شناسنامه
تاریخ تولدمون بعد سال  57ثبتشده،
ولی انگار همه اعتقاداتمون رو با رفتن
به میدان آزادی محک میزنیم .از حق
نگذریم خانومم تو جوری تدارک میبینی
که خونه ما حالت جشن داره ،ازصبحانه
و ناهار جذاب و مقوی که بگذریم ،تو
هرسنی بچهها رو یهجور همراه کردی.
پال کارد درست کردن و نقاشی و شعار
قشنگ ساختن و سرود خوندن .ولی از
همه جالبتر رسم خوندن زندگینامه یه
شهید تو شب پیروزی انقالبه .هرسال
یا من یا خودت اینکار رو میکردیم اما
از پارسال دیگه پسرمون میتونه کتاب
بخونه و با شیرینی تمام تعریف میکنه
ودلمون رو میبره .هرسال قرارمون آینه
به ّنیت همون شهید در راهپیمایی قدم
برداریم .خدا رو شکر با همراهی شهدا
زندگیمون بیمه میشه.

تکرار یهای دوستداشتنی

• نوزادان و کودکان
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 مریمالسادات مرتضیزاده

گروههای خاص و مصرف
داروهای بدون نسخه
داروهــای بــدون نسخه نسبت به سایر
داروها دارای ایمنی باالتری هستند و به
همین دلیل بدون نیاز به نسخه پزشک در
اختیار بیمار قرار میگیرند؛ اما این داروها
هرگز بدون عارضه نیستند و استفاده از
آنها بهخصوص برای افرادی که همزمان
مصرفکننده چند دارو هستند و همچنین
گروههای خاص مانند کودکان ،خانمهای
باردار یا شیرده و افراد مسن ممکن است
خطرساز باشد.

 الهام کهدویی

حدود  130قلم از فــرآوردههــای دارویی
در کــشــور مــا بــهعــنــوان داروهـ ــای OTC
مــعــرفــیشــدهانــد کــه بــا رعــایــت برخی
ضوابط میتوان آنها را بدون نسخه در
اختیار بیماران قرار داد .این داروها باید
فقط توسط داروساز و با رعایت جوانب
علمی ،اخالقی و اجتماعی تحویل بیمار
شوند و داروساز موظف است چگونگی
مصرف ،احتیاطها ،تداخالت دارویی و
سایر موارد الزم را به اطالع بیمار برساند.

11

 مائده شکری

1- Over the counter

ً
تکرار همیشه خستهکننده نیست .اتفاقا
گاهی وقتها مثل رودی است زالل و
ّمواج که با گذر مدامش دلمردگیها را با
خود میبرد؛ اما راز تازگی بعضی کارهای
تکراری ،رنگ خدایی آنهاست .هر
چه عطر ّنیتها الهیتر ،شوق به عمل
کردن بیشتر .راستی چه هنرمند ماهری
است خالق تکرارهای دوستداشتنی.

ً
مثال همین خونهتکونی عید! تا چند سال
قبل از شب یلدا دل من از رسیدن ماه
اسفند به شور میفتاد! اما تو با یه چند تا
برگ کاغذ و چند جمله قشنگ کمکم
نظرم رو عوض کردی .اسم منو و خودت
و بچهها و کارهایی که باید هرکدوم انجام
بدیم رو از اول بهمن نوشتی و زدی به در
یخچال که پر رفتوآمدترین در توی همه
خونه ماست! باالش هم یه حدیث قشنگ
نوشتی درباره فایده نظافت در جلب برکت.

7
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فردا شب قرار بود چند نفر از دوستان همسرم با خانواده
مهمان ما باشند .کمتر مهمانیای بود که من از روز قبل
خانه باشم و سر فرصت بتوانم به کارها برسم؛ اما این بار
باحوصله و سر فرصت مشغول کارها بودم.

با صدای تلفن از آشپزخانه دویدم .همسرم باعجله گفت
که همه مهمانها را دعوت کرده و همگی قبول کردهاند.
تأ کید کرد که زودتر لیست خرید را برایش بفرستم .قبل از
خداحافظی انگار که تازه چیزی یادش آمده باشد گفت:
«راستی سید گفت ما اون روز شرایط خاصی داریم ».فکر
من به سمت واکسن بچه و این چیزها بود که ادامه داد:
«میگه ما ماهی یک روز گوشت و هیچ محصول حیوانی
نمیخوریم .اگه سختتونه ما راضی به زحمت نیستیم».
من با تعجب گفتم« :این دیگه چه مدلشه؟!» و همزمان
تصویرهایی از سفره با نون خالی و نمک را در ذهنم تداعی

میکردم« .خب قرارشونه دیگه! من بهش گفتم این چه
حرفیه! یه لقمه نون و پنیر داریم باهم میخوریم دیگه!
مهمونی که بدون سید نمیشه ».بعد غشغش خندید
و گفت« :تازه پنیر هم نمیشه ،نون خالی باید بخوریم!»
همسرم باعجله میخواست تلفن را قطع کند ولی من
ولکن ماجرا نبودم و مدام «چرااا؟ حاال من چیکار کنم؟»
را تکرار میکردم .حرف آخرش این بود «یا خودت یه فکری
بکن یا صبر کن تا سر فرصت حلش کنیم ».و تلفن را قطع
کرد .بعد از آنهمه جیغ جیغ پشت تلفن بازهم در سکوت
چهره مهمانها را در حال خوردن نون و نمک تصور کردم.
بچههایی که از مادرشان میپرسیدند« :خب من چی
بخورم؟» هر کدام از دوستان درشت هیکل همسرم را
چند نان سیر میکند؟ وای! خانمهای باسلیقه و کدبانو
را چه کنم؟!
راستش را بخواهید اصل استعداد آشپزی من در همین
ً
غذاهای ساختگی و اتفاقا بدون گوشت است؛ اما این
غذاها که برای مهمانی نبود! میخواستم قبل از آمدن
همسرم تصمیم بگیرم .نگاهی به لیست غذاهای خاص
خودم انداختم .باید غذاهایی را انتخاب میکردم که
هم  10نفر آدمبزرگ را سیر و هم  3بچه را خوشحال کند.
میخواستم خوشمزهترینها را انتخاب کنم که نبودن
گوشت و حتی نبودن برنج ،توی ذوق نزند .انتخاب من
1
فالفل ،خوراک لوبیا و ساالد بادمجان شد.
 -1ســاالد بادمجان یک ســاالد  4الیه اســت .الیه زیرین بادمجان
نگینی خردشده و سرخشده ،الیه بعدی فیله گوجهفرنگی نگینی،
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با همسرم تماس گرفتم و انتخابها را گفتم .کمی سر
سه نوع بودن غذا چانه زدم تا قبول کرد .خوشحال بود
که خانم سوداییاش با انعطاف با مسائل غذا و آبرو و ...
کنار آمــده؛ اما خوشحالیاش را پنهان میکرد .لیست
خرید مختصری را از پشت تلفن خواندم و برایش بوس
فرستادم و قطع کردم.
صبح فردا با خیال راحت سروقت همیشگی بیدار شدم.
فایلهایی را که باید برای استادم در دانشگاه و نشریه و
اندیشکده میفرستادم را دوباره بررسی کردم .با آرامش
کنار کارهای دیگر خانه ،آشپزی هم در جریان بود .غذاها
زودتر و بهتر از انتظارم آماده شد .بدون استرس خام بودن
گوشت و شفته شدن برنج .مهمانها آمدند .سفره پهن
شد و غذاهایی که باسلیقه و گوگولی تزیینشان کرده
بودم در سفره گذاشته شد .نگاهم به چهرهها بود .در
اقوام ما تا وقتی برنج و خورشت نیامده کسی سفره را
به رسمیت نمیشناسد .حاال شما هزارودو رنگ ساالد
و دســر و غــذای دیگر گذاشته باشی مهم نیست؛ اما
مهمانهای ما از جای خالی برنج و خورشت تعجب
نکردند .بچهها ذوقزده فالفل و سس شدند .نمیدانم
چرا غذای نانی یک خوشحالی خاصی با خودش به
سفره میآورد...
الیه سوم نان لواش یا نان ماشینی نگینی خردشده و تفتداده شده
و الیه چهارم کمی جعفری ریز شده است .سس مایونز با سیر رنده
شده هم عنصر خاص طعم این ساالد بینظیر است.

27
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سبدهای ُپر ،قفسههای خالی

مهمانی به سبک مائده
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 غزال فدائیان

سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

قدری که به این معانی فکر کنیم ،جرقهای روشن میشود :انگار هرچه که در خواستن،
وجه غیرمادی را بیشتر در نظر آوریم به حالت دوم -که طلب زنده کننده بود -نزدیکتر
میشویم .اینکه در پس خواستنهای مادیمان ،به معنای آنها نظر کنیم همواره
همهچیز برایمان تر و تازه ،زیبا و دلچسبتر خواهد بود.

چهل سال است حوالی نیمه بهمنماه ،فجر پرنور انقالبمان را جشن میگیریم .دلیل
این سرور و شادمانی الهی ،یادآوری نعمتی بزرگ است که باید شکرگزارش باشیم.
نعمت استقالل ،عزت ،امنیت و فرصت زندهکردن اسالم ناب.
َ
َ ّ
ُ
ََ
ّ
وات ُقو َّإن َ
اهلل
«و اذکر و نعمة اهلل علیکم َ ومیثاق ُه الذی واثق ِکم ِبهِ ِإذ ق ُلتم َسمِ عنا َ و أ َط ْعنا
ُّ
ٌ
الصدور»
علیم ِبذ ِات
«نعمتی را که خدا به شما داده و پیمانی که با شما بسته است را یاد کنید .آن هنگامیکه
گفتید شنیدیم و فرمانبرداری کردیم و تقوا الهی پیشه کنید که خدا به آنچه در دلها
میگذرد آ گاه است( ».مائده آیه )7

جشن چهل سالگی

مثل چه؟ مثل توفیق اسالم که بعضی
اصحاب ،پس از حیاتی که رسول حق
جاری ساخته بود ثقیفه تاریکی را برگزیدند
تا نور خدا را در محفلشان خاموش کنند
و خود تاریکترین شدند.
میبینید چطور گاهی انسانها ،وقتی که
برای خود گمان همیشه ماندن میکنند
و وقتی که خیال میکنند آنچه هست
بــرای همیشه هست و خــواهــد بــود ،بر
دیواری ظنی تکیه میکنند و این تکیه
بیسامان آنها را ویران میکند .ثقیفه
همان طلب زودگذر مادی از معنایی ازلی
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چه شد که افرادی راه را آغاز کردند اما پای
طلبشان سست شد ،ایستادند و عقب
ماندند و مانع راه دیگران شدند .افرادی
که نگاهها را از انتهای مسیر به حاشیه
کشاندند و سختی راه خــود و دیگران
شدند .به نظر میرسد مؤمن بودن دارد
تعریف سختی پیدا میکند و داستان
به اینجا هم ختم نمیشود! باید از حجم
تاریکی ،نور را پیدا کنی و در حجمی از
نور تاریکی را نبینی.
نور را که دیدی بایستی نگاههای به گوشه
و کنار رفته دیگران را متوجه آن کنی تا
افق را ببینند و این خیره بــودن به افق
است که شرط سرعت در مسیر است
و باید آنچنان حرکت کنی که دیگران
را هم به حرکت بیاوری چرا که خداوند
ملکوتی را به جمع بخشیده که به فرد
نبخشیده است.
ما باید اهتمام داشته باشیم که عالیترین
نسبت را بین خودمان و دیگران برقرار
کنیم تا جمعهای کوچک و بزرگی بشویم
برای حرکت سریعتر و قدرتمندتر در هر
افقی که پیش رو داریم.

31

برکت حرکت

هرسال در این روزها با نفسهایی تازهتر و قلبهایی امیدوار بالندگیهایمان را مرور
ّ
میکنیم و البته نگاهمان به قلههایی است که باید فتح شود .در لوای پرچم توحید
به شهیدان پاکسیرت اقتدا میکنیم و برای رویش همه آرمانهای انقالب همپیمان
میشویم .به امید آنکه قدمهای هرکدام از ما درراه جهانیشدن انقالب اسالمی،
زمینهساز ظهور منجی آرزو شده مظلومان عالم باشد.

اهالی میدان انقالب برخیشان راه را پیش
آمدند و برخی نه .هیچ گاه درست فکر
کردهایم آنها که نتوانستند و دوام نیاوردند
و مانعی بر سر راه دیگران شدند ،چه شد
که به این روز افتادند؟ اگر درست اندیشه
کنیم نه راه آنان از ما دور است و نه راه ما
از آنان؛ اگر به طعنهای و سرزنشی به آنان
راضی بشویم و با اطمینان به آن دیوار

ظنی از آنهــا عبور کنیم ،پشت سر ما
هم طعنهها و سرزنشهایی خواهد بود.

شماره پنجم
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ر خداحافظی کردیم و در را بستیم .آقای همسر دست در جیب و با لبخند نگاهم میکرد .با شیطنت نگاهش
ً
م« :میدونم عاشقمی ».گفت« :میدونی تو انقد غرق در شرایط بودی که اصال فکر نکردی خب یه خوراک
دی به سید و برای بقیه پلوخورشت درست میکردی! یا از این قاطی پلوهایی که گوشت هم نداره ،الزم نبود
بور کنی که غذای بدون محصوالت حیوانی را تجربه کنند».
ً
گفت؛ اما این مدل دیگر شدیدا به دلم نشسته بود و این مدل شد «سبک خانواده ما».

همه ما تا به حال عباراتی مانند این جمله را شنیدهایم که «وصال ،مدفن عشق است» و
انگار این مسئله را بهعنوان واقعیتی درک کردهایم که چطور رسیدن به مطلوبی که تشنه
آن هستیم ،میل ما در طلب دوباره آن را رقیق میکند؛ اما در مقابل اگر تجربههایی در
وصال معنوی داشته باشیم در هر سطحی و به هر نحوی ،تأیید میکنیم که این یافتن
آتش طلب را شعلهورتر میکند .بین آن
و خواستن فروکش که نمیکند ،هیچ! هر بار ِ
وصال خاموش کننده و این وصال زنده کننده چه تفاوتی هست؟ تفاوت بین طالب
است یا آن چه طلب میکنیم یا نوع طلب کردنمان؟

مثل چه؟ مثل نعمت انقالب که پس از
رسیدن به آن ،خیلیها نگاهشان برای
طلب مادی از آن تنگ شد و این تنگی
هیچگاه گشوده نشد تا زمینشان زد و
خاموششان کرد.

وقتی از آرمانخواهی در اوج انقالب برایمان
حــرف میزنند ،همه وجــودمــان طلب
میشود برای چشیدن جهاد و آ گاهی که
اهالی میدان انقالب چشیدهاند؛ اما وقتی
میدان امروز را میبینیم آنقدرها قدرت
نداریم که برای طلبمان حرکتی بکنیم
و دقت نمیکنیم که حرکت نکردنمان
وقتی که در گذر زمان قرار بگیرد چگونه
از ما مقصد زدایی میکند.

ݩݑ ݦ ݑ ݦݨ ݦ
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�ݩف ݦ ݑ ݦ
�ݤ
دݣ�ݤ ݣݣط ݣاݣ ݣع ݣ ݣوݤ ݤ
 فاطمه برزگر جهانی

به همه ما در بچگی گفته شده بود که در را روی غریبه
باز نکن .از دست غریبه چیزی نگیر؛ اما چه شد که روی
فرهنگ غریبه و تکنولوژی که بومی ما نبود در را باز کردیم؟
صحبت از تحریم تکنولوژی و فرهنگ غریبه نیست.
مسئله راه دادن غریبه با چشمبسته است.

ݑ ݨݦ ݦ ݦ ݦ ݨق ݦ ݦ ݦ ݦ
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همه اینها را گفتیم؛ حال بیایید حالت
دیگری را باهم تصور کنیم؛ دیدیم که
میشود در پس طلبهای مادی به دنبال
معنایی بود؛ اما زمانی پیش میآید که در
مقابل ،صورت مادی یک معنای بزرگ را
طلب میکنیم ،نگاهمان را تنگ میکنیم
تا از دل پدیدهای عظیم ،آنچه را برداریم
که امروزمان را سیراب میکند .میپرسید
مثل چه؟ مثل آرمان که بعد از حصول
آن به دنبال راحت تن میرویم.

است .وقتی نگاهت را تنگ میکنی تا
از بین هجمه نور ،راههای تاریک را پیدا
ـس آن
کنی دیگر سخت اســت که از پـ ِ
تاریکی روشنی را ببینی .وقت آن است
که ما هم با دلمان خلوتی کنیم که چه
معاملهای بــا همه گوهرهای درون ــی و
بیرونیمان کردهایم .باید ببینیم که بین
همه دادهه ــای خــداونــد و نعمتهای
کوچک و بزرگ کدام سمت و سو را برای
بهره گرفتن انتخاب کردهایم.
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تا صبح خواب به چشمانم نیامد .هر بار
که نگاه کــردم ،چــراغ اتاقش روشــن بود.
میدانستم مضطرب است .برایش کمی
چای و چندتایی بیسکوییت بردم .روی
تختش را پرکرده بود از کاغذ و یادداشت.
لپتاپ را روی پایش گذاشته بود و همهی
تحقیقهای چند ماه گذشتهاش را دوباره
مرور میکرد .کمی باهم حرف زدیم .هردو
میدانستیم که حسابی زحمتکشیده و
نباید نگران باشد اما هردو نگران بودیم! دلم
میخواست برای چند لحظه هم که شده
این اضطراب را از او دور کنم.
برایش از خاطرات روزهــای اولــی که به
مدرسه رفت گفتم؛ از دختربچهای که
یک هفته تمام گریه کرد که به مدرسه
نرود اما خیلی زود آنقدر عاشق درس و
مدرسه شد که نمیتوانستم از کتاب و

دفتر جدایش کنم! یادداشتها را رها کرد
و با دقت بیشتری به حرفهایم گوش داد
و بعد زد زیر خنده .خندهاش را که دیدم،
قلبم آرامتر شد.
هوا هنوز تاریکروشن بود که صبحانهی
مختصری خوردیم ،از زیر قرآن رد شد و
از خانه بیرون زدیم .میخواست پیش از
جلسه دفاع ،صحبتی با استاد راهنمایش
داشـتــه باشد و در مــورد بعضی چیزها
مشورت کند.
وسایل پذیرایی از اساتید و دانشجوها را از
قبل آماده کرده بودم؛ کمی شیرینی پخته
بودم و باید سر راه هم آبمیوه و کمی میوه
میخریدیم .در چشمهای پدرش برق شادی
ً
را میدیدم .او هم حتما حلقههای اشک
شوق را در چشمهای من دیده بود .انگار
قرار نبود این قصه برای ما تکراری بشود.
زندگی بچهها ،به
هر بار و در هر مرحله از
ِ
هر موفقیتی که میرسیدند ،همین اندازه
شوقوذوق داشتیم.

شیرینیها ،ظرفهای یکبارمصرف،
فالسک چای و باقی وسایل را در ماشین
گذاشتیم و به سمت دانشگاه راه افتادیم.
پدرش سر راه ایستاد و یک دستهگل برای
دردانهاش خرید.
عطر گلهای رز و مریم در ماشین پیچد؛
چشمهایم را بستم و پرت شدم به سالهایی
که برایم با اضطراب و محدودیت گذشت.
دوباره تمام آرزوهایی که به آنها نرسیدم
را به یاد آوردم .سالهایی که اوضاع ِبد
ِ
اجتماعی مجبورم کرد از شوق و عالقهام
به خیلی چیزها بگذرم.
 در یک محلهی خوشنام مذهبی
ناامن آن
زندگی میکردیم .به خاطر اوضاع ً ِ
روزها ،تحصیل برای دخترها واقعا مشکل
بود .بعد از باز شدن مدرسه اسالمی در
محله ،خانوادههای مذهبی که تعدادشان
کم هم نبود ،با رضایت و اطمینان بیشتری
دخترانشان را برای تحصیل به مدرسه
فرستادند .هرروز وقت برگشتن به خانه،
برادر بزرگتر یا پسرخالهام را میدیدم که آن
حوالی منتظرند که من را تا خانه همراهی
کنند .بعدها فهمیدم که میخواهند از من
مراقبت کنند.

شوق آموختن ،کنجکاو و مستعد.
پر بودم از ِ
ابتدایی تحصیل ،رؤیای
از همان روزهای
ِ
دانشگاه رفتن و دکتر شدن را پرورانده بودم.
ً
بعد از سیکل ،برای رفتن به دبیرستان تقریبا
باید تا مرکز شهر میرفتم .مرکز شهر پر بود از
مغازههای مشروبفروشی ،کافههای رقص
و آواز ،خانمهای بیحجاب ،رهگذرهای
الابالی و مست و عدهای که کار و تفریحشان
به سخره گرفتن دخترها و زنانی بود که
ً
حجاب بر سر دارنــد .پدرم مطلقا دلش
نمیخواست ما با این صحنهها روبرو
بشویم .از اخمهای پدرم و پچپچهایشان
با مادرم فهمیده بودم که نگرانیشان برای
تحصیل من ،جدیتر شده .دبیرستانی که
ِ
قرار بود بروم ،اگرچه مختلط نبود و اجازه
داشتیم باحجاب کامل در کالسها شرکت
کنیم ،اما فاصله زیادی با خانهمان داشت
خوب دور از خانه،
و ازنظر پدرم،
ِ
دبیرستان ِ
طاغوتی
تفاوت چندانی با دبیرستانهای
ِ
نزدیکتر نداشت .میدانستم که همهی
کارهای پدرم ،به خاطر سالمت و امنیت
من است اما این دلنگرانیها کمکم داشت
سدی برای آرزوها و برنامههای من میشد.
با گریه ،با التماس ،با بحث و دعوا ،هر طور
که میشد وارد دبیرستان شدم .روزهایی
ایستادن
میآمد و میرفت که قلبم از ترس تا
ِ
کامل پیش میرفت .بارها برایم مزاحمت
ایجاد شد .بارها توسط عدهای ،به خاطر
حجاب مسخره شدم .بارها با آدمهای
مستی روبرو شدم که تصور میکردم هرآن
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ممکن است بالیی به سرم بیاورند؛ اما
جرئت نمیکردم هیچکدام از این ماجراها
را در خانه بگویم .گاهی اوقات بازهم برادر
یا پسرخالهام من را در مسیر رفتوبرگشت
دبیرستان همراهی میکردند.

خیلی از همکالسیهای مدرسهام ،به
خاطر اوضاع ناامن جامعه و تفاوتهای
فاحشی که بین حقوق و اختیارات زنها
و مردها وجود داشت ،حاال دیگر اجازه
تحصیل نداشتند.

بااینوجود ،بهسختی دبیرستان را به پایان
رساندم؛ اما دیگر گریه و التماس هم فایدهای
نداشت؛ پدرم با دانشگاه مخالف بود.
ً
جامعه هرروز ناامنتر میشد؛ خصوصا
برای زنها و من که حاال دختر جوانی شده
بودم ،خواهناخواه گرفتار محدودیتهایی
بودم که بخش کوچکی از آن به اعتقادات
و ترسهای خانوادهام مربوط میشد و باقی
آن به خاطر مشکالت اجتماعی آن زمان
آزادی زنها را در برداشتن حجاب
بودِ .
و همکالمی و همنشینیهای نامتعارف
با مردها میدانستند؛ اما حاضر نبودند
محیطی امن برای فعالیت مفید خانمها
فراهم کنند.
آرزوهایم را که از بچگی مثل یک کودک
پرورانده بودم یکییکی به خاک سپردم .برای
هرکدامشان هم شبی تا صبح گریه کردم.
پدرم در عین صالبت و جدیت ،مهربان
و احساساتی بــود .دلــش نمیخواست
دلشکسته و ناراحت باشم .ترتیبی داده
نزدیکی خانه ،در کالسهای
بود که همان
ِ
هنری مثل خیاطی و گلدوزی و ...شرکت
کنم و همهی وسایل موردنیاز را برایم تهیه
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کرده بود .حتی در اوضاع اقتصادی آن
دوره ،برایم چرخخیاطی خریده بود .همهی
اینها اما نتوانست جای خالی آرزوهای
بیسرانجامم را پر کند.
پدرم میگفت اینها خون سرخ جوانهایمان
را بهراحتی روی زمین میریزند و برایشان
آبرو و عفت زنهایمان هیچ ارزشی ندارد.
من با خــودم فکر میکردم که طاغوت،
عالوه بر آنهمه خونی که از جوانهایمان
ریخت به ما هزاران هزار آرزو و استعداد
بدهکار است .آرزوهایی که در دل ماندند
و استعدادهایی که در نطفه خفه شدند.

علت نگرانیها
بعدها که خودم مادر شدمِ ،
و سختگیریها و ممانعتهای خانوادهام
را بیشتر و بهتر درک کردم .سعی کردم بجای
تمام رؤیاهایی که نتوانستم به آنها برسم،
پشتیبان رؤیاهای فرزندانم باشم .همهشان
را برای تحصیل حمایت کردم .پابهپایشان
مطالعه کردم و یاد گرفتم تا هرگز احساس
نکنند مادرشان نمیتواند به سؤالهایشان
جواب بدهد...
حاال ،در سالن آمفیتئاتر دانشگاه نشستهام.
روی یکی از صندلیها که به سن نزدیکتر
است .دختر کوچکم ،آنجا ،پشت تریبون
ایستاده .دختری که برخالف مادرش ،توانست
بهراحتی و در امنیت کامل ،تحصیل کند
و فعالیتهای اجتماعی داشته باشد ،با
دوستهایش به گردش و اردو برود و حاال
دارد از دانشگاهی که دوستش داشت و
لیاقتش را دارد ،فارغالتحصیل میشود.
به قامت کشیده و صورت ظریفش نگاه
میکنم .دستی به چــادرش میکشد و
صدایش را صاف میکند .زیر لب برایش
رب اشرح لی صدری ...میخوانم و دخترم
شروع میکند:
بسماهلل الرحمن الرحیم...

شماره پنجم
زمستان  97و بهار 98

«عجیب که پسرم امشب
ک  10ساله میگفت:
ِ
ً
ت نیست! اصال با این شرط به مهمانی میآید
ه کار بازی کردنش با تبلت نداشته باشیم».

از کی اینطور شد را نمیدانم ولی حداقل میدانم همه
تقصیرها گردن موبایل و تبلت نیست .کار و مشغله هم
که همیشه خدا بود .پس چرا در دور همیهای خاطرات
مادربزرگم شب یلدایی بوده با حافظ خوانی و خاطره
گــویــی امــا ب ــرای مــا فقط آجـیــل و ان ــارش مــانــده؟ شب
چهارشنبهسوری بوده و بگوبخندش ولی برای ما فقط
صدای ترقههایش مانده؟

ݒ ݦݨ ݦ پ ݬݪح
لݤ ݣس ݣ ݤالگݠݠݠیݤ
ںه ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
ݓݠحسݣ ݣ ݣ ݣف ݣ ݣ ݣ
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سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

که نوبت بازی است .مهمانی که خشکوخالی
میشود؟ من که از بچگی عادت به بازی با
داشتم برایم مطلوب بود که سرگرمی مشارکتی
ا و بزرگترها شکل بدهیم .دوتــا بچه بزرگ
شتیم و یک  10ساله .بازی ما جملهسازی
ه کمکم با جمالت طول و دراز دار بچهها به
زی تبدیل شد .به ترتیب از نفر اول هر کس
میگفت و نفر بعدی یک کلمه به آن اضافه
نــفــرات بــعــدی بــه همین ص ــورت .کسی که
ت کلمات قبلی را با اضافه کردن یک کلمه
جمله بگوید یک امتیاز میگرفت؛ و هرکس
تری داشت برای نوبت بعدی جملهسازی نفر
 .این همکاری و همصحبتی با بزرگترها برای
در لذتبخش شده بود که با خنده بزرگترها
یخندیدند.

همین مادر فردای مهمانی برایم انشای گلپسرش را فرستاد.
از جملهسازیهای مادرش و خندیدن پدر با دوستانش
نوشته بود .آرزو کرده بود در مهمانیها برق برود که تلویزیونی
روشن نباشد ولی شمع باشد که با پدر و دوستانش بازی
کنند .آرزو کرده بود موبایل پدرش در مسیر مهمانی گم
شود که بهانهای برای بازی نکردن نماند.

ݫ ݬݕىرݣ ݩݧوݐں ݣݠدݣهݤ ݣوݣ ݒ ݦݫݬݣىݣ ݣهݤݣݔر

شماره پنجم
زمستان  97و بهار 98

بــرای خیلی از ما پیشآمده که با بروز
عالئم بیماری ،بدون مراجعه به پزشک،
ً
مستقیما به داروخانه مراجعه کردهایم .گاه
بهراحتی موفق به خرید داروی موردنظر
شدهایم ولی بیشتر اوقات با این جمله
مواجه شدهایم« :فروش بدون نسخه پزشک
ممنوع اس ــت» .شاید ایــن ســؤال بــرای
خیلی از ما پیشآمده که چه داروهایی را
میتوانیم بدون تجویز پزشک از داروخانه
تهیه کنیم و برای مصرف آنها باید به
چه نکاتی توجه کنیم؟

فهرست داروهای بدون نسخه در کشورهای
مختلف متفاوت است .سازمان غذا و
دارو در هر کشوری با توجه به سیاستهای
بهداشتی و درمانی خود تصمیم میگیرد

که کدام دارو میتواند بدون نسخه به
فروش برسد.

چه اطالعاتی از برگه راهنمای
دارو میتوان کسب کرد؟

اکثر داروهای بدون نسخه در کشور ما،
اشکال مختلفی از داروهای ُمسکن ،تببر،
فــرآوردههــای ترکیبی برای بهبود عالئم
سرماخوردگی و آنفلوآنزا ،آنتیهیستامینها،
داروهای ضد سرفه ،داروهای ضد احتقان
و تعداد معدودی از مکملها و داروهای
گوارشی هستند.
ً
درصورتیکه این داروهــا را مستقیما از
داروخانه تهیه کنیم ،باید بدانیم که آیا
مصرف این دارو برای برطرف کردن مشکل
ما صحیح است یا نه؟ و اگر صحیح
است ،به چه میزان و چه صورتی باید
آن را مصرف کنیم و چه مالحظاتی را
در مورد آن رعایت کنیم .برای این منظور
بهترین کار آن است که با دکتر داروساز
حاضر در داروخانه مشورت کنیم یا برگه
راهنمای دارو را مطالعه کنیم.

ݨݒ ݦس ݑ ݦى ف�
ت
ݣوٮس ݣ ݤݠیݤ
ݣه ݣاݣ
�رکا ݣ ݣ�ݣیݤ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
ݠیݤ ݣ ݣدݥݣ ݣ ݣ ݣ ݑ ݣݨ ݦ ݣ ݦ ݣ ݣ ݣادݤݣ ݣ
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در صــورت استفاده از داروه ــای بدون
نسخه ،با توجه به اینکه میزان مصرف
توسط پزشک مشخص نشده است،
باید برای دانستن اطالعات الزم و میزان
صحیح مصرف به برگه راهنمای دارو
مراجعه کنیم .در این برگه ،نام ،شکل
داروی ــی ،اندیکاسیون ،1دوز یــا میزان
مجاز مصرف دارو ،استفاده در بارداری
یا شیردهی ،تداخالت دارو یــی ،موارد
احتیاط و منع مصرف و سایر توصیهها و
هشدارهای موردنیاز برای مصرف صحیح
دارو نوشتهشده است.

15

15

سیستم سوختوساز بــدن کــودکــان با
افراد بزرگسال متفاوت است .همچنین
بعضی از عکسالعملهای طبیعی
مانند سرفه در نوزادان به تکامل نرسیده
اس ــت .عملکرد بعضی از داروهـ ــا در
بدن نوزادان و کودکان با افراد بزرگسال
متفاوت است .ممکن است دارویی برای
بزرگساالن مشکل خاصی ایجاد نکند
اما عوارض خطرناکی در کودکان ایجاد
کند .این نگرانی بــرای داروهــای بدون
نسخه جهت کنترل عالئم بیماریها
در کودکان (بهخصوص کودکان زیر دو
سال) نیز وجود دارد .بهعنوانمثال ،اکثر
داروهای ضد سرفه برای کودکان زیر دو
سال (به دلیل احتمال خفگی ناشی از
عدم تکامل رفلکس سرفه) منع مصرف
دارند .همچنین به دلیل آ گاه نبودن بعضی
از والدین از مواد مؤثره دارویی 2موجود در
داروهای ترکیبی و مصرف همزمان چند
داروی مختلف ،احتمال بروز سمیت
دارو در کودکان (بــه دلیل افزایش دوز
دارو) وجود دارد .بهعنوانمثال میتوان
به استفاده همزمان چند آنتیهیستامین
در قالب فرآوردههای دارویی مختلف
سرماخوردگی اشاره کرد که ممکن است
باعث خوابآلودگی شدید کودکان شده و
عوارض خطرناکی برای آنها داشته باشد.

اکنون و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی بــیراه نیست اگر به پشت سر خود نگاهی
انداخته و مسیری که سینما ،از ابتدای انقالب تاکنون
پیموده را مرور کنیم و ببینیم خط سیر سینما در مسئله
زنان طی این سالهای پرفرازونشیب چگونه بوده و تا
چه اندازه توانسته تصویری صحیح و اثرگذار از زن به
جامعه ارائه کند.
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سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

ف� ق� و ݩف ݩݑ ݦ ݤٮ
لݤ ݣ ݣ� ݫ ݣىݬݫ ݓݣاݤݣ ݤݤݤ!
مگه ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
ݣݣ

سینما طی دو دهه ابتدایی انقالب
اســالمــی مسیر پرفرازونشیبی را
پیموده است .اگر در ابتدای امر،
مردساالری سنتی ناقض حقوق زنان
جامعه معرفی میشد ،بهتدریج و
با تمسک به شعارهای فمینیستی،
حکومت و قوانین جزایی آن نیز به
زنستیزی متهم شدند و سینما،
بهنوعی نگاه بــرانــدازانــه رسید.
بررسی آثــار سینمایی دهههای
بعد میتواند این روند را روشنتر
ســاخ ـتــه ،ت ـصــویــر صـحـیـحــی از
رویکرد سینما به مسئله زن ارائه
دهد .در بخش دوم این مقاله به
بررسی دهههای هفتاد و هشتاد
سینما خواهیم پــرداخــت .با ما
این بحث را دنبال کنید.

جعفر پناهی در اواخر دهه هفتاد فیلم
پرحاشیه «دایره» را ساخت .فیلمی که
برای نخستین بار در تاریخ سینمای بعد
از انقالب ،حکومت و نیروهای امنیتی و
انتظامی را عامل تهدید ،هراس و ناامنی
زنان جامعه معرفی میکرد و فضایی سیاه
و خفقانآور را به تصویر میکشید .فیلم
ماجرای تعدادی زن و دختر مجرم را روایت
میکند که از زندان مرخصی گرفتهاند اما
نمیتوانند بهراحتی در شهر تردد کنند
و پلیس با مشاهده این افراد ،بیدلیل
آنهــا را دستگیر میکند .این دختران
از پلیس و هر نیروی نظامی میترسند و
دائم در حال فرارند اما درنهایت آنها را
در بازداشتگاه پلیس میبینیم.

14

داروهای  1 OTCداروهایی هستند که بدون
نسخه پزشک از داروخانه قابل خریداری
هستند .این داروها با نام «داروهای بدون
نسخه» هم شناخته میشوند .درواقع این
داروهــا برای برطرف کردن عالئم ساده
بیماریهایی که در منزل قابل مدیریت
هستند توصیه میشوند.

این فیلم در داخل کشور توقیف شد اما
به مدد دولت اصالحات و با بهرهگیری از
فرصت اکران محدودی که در اختیارش
گذاشته شد توانست در جشنوارههای
خارجی حضور یافته و جوایز متعددی
را دریافت کند.

 الهام مصطفوینیا

ݧ ݧٰ
سلمی :بانوی
ایرانی مسلمان

شاید برای نخستین بار در این فیلم یک زن
بر سر دوراهی انتخاب میان خواستههای
خود و تمایالت خانواده قرار میگیرد .تمام
تالش او در طول فیلم مصروف این است

 .4سوره یس آیه 60

 .5برگرفته از تفسیر سوره حمد مرحوم آیتاهلل
حائری شیرازی

حاال که حدود سی سال از آن ماجراهای دوران کودکی
میگذرد و من در پیچوخم راهــروهــای دادگــاه خانواده
درسهای دانشگاه را بهصورت عملی مرور میکنم ،چقدر

 .6احمد بن فهد حلی اســدی ،عدة الداعی،
صفحه 233

که ابتدا به خود و سپس به فرزندش بباوراند
که به خاطر خودش و نه هیچکس دیگر،
حق ازدواج و عشق ورزیدن و به عبارتی
زندگی دارد و فرزند نباید مادر را از چنین
حقی محروم کند .این فیلم شاید در میان
فیلمهای بنی اعتماد بهترین و قویترین
ً
آنها نباشد ،اما مطمئنا آغازگر گفتمان
مهمی در سینمای ایران است.

سینمای 40سالهی انقالب و
مسئله زن (بخش اول)

10

خودترفت و
اصل ماجرا
ندونی که این کارت
سراغشاید
دادخواست مهریه باید اما
کرد.
بررسی
ـاه حــس رقــابــت منم قلقلک
ـودآ گـ
داستان مهریه را از اساس نــاخـ
میداد .البته سال اول بازهم دیوار پاک
کردن من افتاد به دقیقه نود! اما امروز که
سه سال از این رسم قشنگت میگذره
و آخرین جمعه بهمنماهه ،من باالی
نردبان فلزی معروف هستم!

5
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نخستین فیلمی که تنها چند ماه بعد از
استقرار دولت اصالحات ساخته شد و
گفتمان جدیدی را در عرصه سینمای زن
در کشور کلید زد «بانوی اردیبهشت» بود.
شخصیت اصلی فیلم ،زن فیلمسازی
اســت کــه از همسر جــداشــده و بــا پسر
جــوانــش زنــدگــی میکند .او زنــی آرام،
مهربان ،باسواد ،مدیر ،متعهد ،مستقل و
آزاد است .ضمن نظارتی که بر فرزند دارد
او را در انتخابها و سبک زندگیاش
ً
آزاد گذاشته است .زن قصد دارد مجددا
ازدواج کند اما پسر که عشق بیحدی به
مادر دارد ،او را فقط برای خود میخواهد
و لجوجانه با خواستهاش مقابله میکند.

 .2عالمه حسنزاده آملی

س ݣ ݣلݤݤ)
ݣ ݫ(ݣٮݫݭݓ� ش ݣ ݣاݤݣ ݣ ݣوݤ ݣ
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ݧ ݧٰ
سلمی :بانوی
ایرانی مسلمان

خانواده ،داشتن عقاید سیاسی و اجتماعی
روشنفکرانه و اصالحطلبانه و مخالف با
نظرات خانواده سنتی و محافظهکار و...
از عادات رفتاری و سبک زندگی چنین
زنی تعریف میشود.

منابع:

 .1سوره مبارکه ذاریات آیه 56

 .3برگرفته از تفسیر المیزان ،عالمه محمدحسین
طباطبایی

سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

او نمیخواهد عابد باشیم ،عبد بودن را
برای ما میپسندد 2.عبد بودن یعنی با
همه وجودت نشان دهی مال او هستی.

نمازی که عــادت شــود ،زهــدی که ما
را از حال مردم اطرافمان بیخبر کند،
صدقهای که نه از روی صداقت و تنها
از ترس بال داده شود ،علمی که برای جاه
و مقام عمری برایش صرف شود ،عمل

اینجاست که اگر بندگی کنیم او دنیا و
آخرتمان را سامان میدهد و به فرموده
صدیقه طاهره ،حضرت زهرا؟اهس؟« :هرکس
عبادت خالصانه خود را بهسوی خدا باال
برد ،خداوند متعال برترین مصلحتش را
6
بر او نازل میکند».

ف ف� 11

قـلـبـمــان را مـچــالــه مــیکـنــد و در بین
روزمرگیها گرفتاریم بازهم از 5
خودمان
میپرسیم« :کارگردان همه لحظههای
خوشی و ناخوشیام از من چه میخواهد؟
با همه بودنها و نبودنهای زندگیام
ََ
باید به کجا برسم؟ مالک نفسهایم و
خالق همهچیزم برایم کدام سرنوشت را
پسندیده است؟»

سینما بهعنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی هر کشور در
شکلدهی به باورهای جامعه نقشی مهم و تعیینکننده
دارد .زن نیز در جوامع بشری جایگاه واالیی دارد و به
تعبیری رکن مهم تمدن ساز در جامعه است .نوع نگاه
سینما به زن با توجه به قابلیتهای ذاتی این هنر-
صنعت ،میتواند سبب بازتعریف جایگاه زن در جامعه
شده ،او را در نگاه خود و مردان تعالی دهد یا تحقیر
کند .همچنین میتواند با رویکردی هوشمندانه زن را
از تواناییهای بالقوه و جایگاه مغفول ماندهاش آ گاه
کند یا در نگاهی انفعالی ذهن او را به مسائل حاشیهای
و درجه چندم معطوف کرده ،از اولویتها غافل سازد.

از یک شاخه گل تا شمش طال
ݧ ݧٰ
سلمی :بانوی
ایرانی مسلمان

حکیم مهربان در همان اولین صفحه
از کتاب شریفش در پنجمین آیه سوره
مبارکه حمد کریمانه یادمان داده است
باشیم؟«ایاک ُ
ّ
نعبد و ّایاک
که چگونه عبد
نستعین  -فقط و فقط تو را میپرستیم و
از تو یاری میطلبیم».

البته که باید خیلی حواسمان جمع
باشد .دشمن کمربستهای داریم که معلم
عبادتهای مخلوط است.
ّ
«الــم اعهد الیکم یــا بنی آدم الا تعبد
الشیطان انه لکم عدو مبین  -آیا با شما
ً
عهد نبستم که از شیطان که حقیقتا
4
دشمنی آشکار است ،اطاعت نکنید».

او خریدار نماز در مصیبت ،انفاق در
تنگدستی و وصل بعد از جدایی است.

5

مثل زمانی که دستان لطیفتر از گل
نـ ــوزادی را مــیبــوســیــم ،هــدیــهای کــه تا
دیروز ضربان قلبش در میان وجود مادر

سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

خوشا به حال کسانی که زود میفهمند
که همهچیز عالم برنامهریزیشده است
و نعمت زندگی تنها بــرای لذت بردن
نیست؛ که اگر بود جنبدههای دیگر برای
آفرینش کافی بودند!

راستی که سید شهیدان اهلقلم ،سید
مرتضی آوینی ،چه زیبا و عمیق حقیقت
بندگی را توصیف نمود« :کارهایتان را
برای خدا نکنید ،برای خدا کارکنید».

اما باز تنها رهایمان نمیکند مهربانترین
مهربانان! پریشانیها ،نقصها و بالها
را در سررسید عمرمان قرار میدهد تا به
خودمان بیاییم و دل ببریم از غیر رحمتش
و صادقانهتر بگوییم« :الهی انت َّ
الرب و
انا َ
العبد».

کردهایم ،سؤالی سرنوشتساز در ذهنمان
زنده میشود .گفتم زنده میشود ،چراکه
پرتکرار است .صدای فطرت الهی هرکدام
از ما ،بارها این سؤال را در گوش جانمان
زمزمه کرده است.

سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

پروردگار حکیم بیپاسخ رهایمان نکرده
است .دلها را بهسوی لذتی همیشگی
و البته خیلی خاصتر مشتاق میکند.
در قرآن مجید که معجزهاش همکالمی
لحظهبهلحظه ما با خالقمان است،
ُ
خلقت ّ
الجن و الانس
چنین فرموده« :ما
ِ
ّ
الا لِ یعبدون  -جن و انــس را جز برای
1
عبادت کردنم نیافریدم»
ََ
خداوند توانایی که ما در هر نفس به او
محتاجیم و اگر اراده کند برگی از درخت
نمیافتد ،بینیاز از پرستش ماست اما
عبادت را وسیلهای میان خود و بندگانش
قرار داده تا با امانت اختیار ،خدایی شوند
و برسند به رحمت بیانتهایش.

همهچیزت از او و برای اوست 3.آنوقت
حتی مادیترین کارهایت پرستش است.
خودش بر ما واجب فرموده تا هرروز  10مرتبه
با زبان بگوییم« :فقط و فقط تو »...تا به
قلبمان برسد و خود را به او بسپاریم .در
حال خوش بندگی دیگر «دلم میخواهد»،
«من» و «مصلحت میبینم» و ...میمیرد.
همهچیز محورش رضــای خــدای کریم
است .با این باور گمنامی را بر شهرت
ترجیح میدهی و همه بایدونبایدهای
دینداری در نظرت یاری خداست برای
روسفید شدن در محضرش.

خیری که ّمنت یا ّنیتهای فاسد آن را
بدزدد و خیلی کارها که نمیشود خدا
را در آن پیدا کرد همگی مثالهایی از
ترفند شیطان هستند.

حس میشد و امروز با همه شگفتی با
شبهایی که چشمک زدن ستارهها
چشمهای براقش به دامــن مهر مادری
در بینهایت آسمان مبهوتمان کرده یا
سپردهشده اســت ،دوبــاره همان حس
وقتی قطره بارانی بهاری فرستاده خدا
عمیق محبت مدبرانه الهی به وجدمان
شــده و بیمقدمه صورتمان را نــوازش
داده است و یا لحظهای که با گاز زدن
میآورد و بازهم آن سؤال تکرار میشود.
یک سیب سرخ شیرین حس تازگی به
از خود میپرسیم« :راستی هدف خدای
ً
حس میشد و امروز با همه شگفتی با
همهها
ستاره
چشمک
تدارک ،تدبیر و
زدناز این
بخش
هاییدرکه هستی
شببار که
جانمان نشسته ،یا اصــال هر
رحمت در
شگفتزده
چیست؟» چشمهای براقش به دامــن مهر مادری
آفرینشکرده یا
مبهوتمان
نهایت آسمان
تازه بی
گهواره زمین با نعمتی در
ً
شدهایم و مهربانی مدبرانه
سختیها و رنجها
روزهایی که
تجربهبارانی اتفاقا
سپردهشده اســت ،دوبــاره همان حس
فرستاده خدا
بهاری
خدا راقطره
وقتی
کردهایم ،سؤالی سرنوشتساز در ذهنمان
قـلـبـمــان را مـچــالــه مــیکـنــد و در بین
عمیق محبت مدبرانه الهی به وجدمان
چراکهمقدمه صورتمان را نــوازش
شود ،بی
زنده میشود .گفتم زندهشـمیـده و
روزمرگیها گرفتاریم بازهم از خودمان
«کارگردانزدن
پرسیم:که با گاز
لحظهای
هرکدام یا
است و
هایآورد و بازهم آن سؤال تکرار میشود.
همه لحظهمی
دادهالهی
پرتکرار است .صدای فطرت
می
جانمان
شیرینو حس
گوشسیب
از ما ،بارها این سؤال را دریک
خود میپرسیم« :راستی هدف خدای
تازگیمنبهچه می از
خواهد؟
ناخوشیام از
سرخ خوشی
ً
نبودندرهای زندگیام
هرها و
بودن
هستیبخش از اینهمه تدارک ،تدبیر و
بار که
همهــال
زمزمه کرده است .جانمان نشسته ،بایا اص
ََ
باید به کجا برسم؟ مالک نفسهایم و
مثل زمانی که دستان لطیفتر از گل
رحمت در آفرینش چیست؟»
گهواره زمین با نعمتی تازه شگفتزده
خالق همهچیزم برایم
نـ ــوزادی را مــیبــوسـیــم ،هــدیــهای کــه تا
کدام سرنوشت را ً
است؟»را تجربه
مدبرانه خدا
مهربانی
شدهایم و
اتفاقا روزهایی که سختیها و رنجها
پسندیده
دیروز ضربان قلبش در میان وجود مادر
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بعضی چیزها اسمشان را با خودشان می آورند ،فصلنامه هم از این دسته است ،هر فصلی
که میآید منتظر میمانی تا نامه آن به دستت برسد .سلمای ما هم به فصل پنجمش رسیده
است و نامه ای پرامید بــرای زمستان و بهار پیش روســت .اعضای هیئت تحریریه سلما
مثل همیشه از مدتها قبل در تالشند تا بتوانند برایتان خوب و دلنشین و از همه مهمتر بهروز
بنویسند .جلسهها و نشستهای مختلف تشکیل دادند و دل به دریا زدند ونوشتند .برای ما
که خودمان را نسل سوم انقالب میدانیم زمستان خاطره کاغذ رنگیهای دهه فجر و تزیین
هایهر فصلی
است،
ها هم
فصلنامه
شاید می
خودشان
اسمشان را
بعضی چیزها
دسته نوشته
اینهدف از
دلیلازدیگر،
آورند،و البته ده
همین دلیل
زنده بامیکند.
کالسهایمان را
فصلستونهای
بیا و بقیه
برسد.من و
دستتخانگی،
حریم ،هیئت
کرد .ما
میتعیین
منتظر 5را
که میآیدسلمای
پنجمش رسیده
نزدیکتربه
کتاب،ما هم
سلمای
نامهدرآن به
مانی تا
هیئت مقاومت
رنگ و بوی
مختلفی که
نشریه را با
ـرای مقدم
درـ خط
خودمان را
تحریریه سلما
اعضای
مطالبـت.
پیش روسـ
دانستیم وبهار
زمستان و
پرامید ب
ثابت،ای
است و نامه
و جهاد میدهد ،آذین بستهایم .میدانیم که زمستان  97اهمیت خاصی دارد ،چهل سال از
مهمتر بهروز
مثل همیشه از مدتها قبل در تالشند تا بتوانند برایتان خوب و دلنشین و از همه
انقالب میگذرد و حمالت جنگ روانی و اقتصادی به اوج رسیده است .با این اوصاف قلم
ونوشتند .برای ما
دریا زدند
دل به
دادند و
مختلف
نشستهای
جلسهها و
خواندیم و شنیدیم
گفتیم و
کردیم،
تشکیلشروع
بضاعتمان
کداممان در حد
دانستیم و هر
بنویسند.را سالح
روزهای
کاغذ مثل
خاطرهکردیم و
انقالب آغاز
دانیمنعمت
میبا شکر
سلما را
پرونده ویژه
بنویسیم.
تا
سخت و تزیین
دهه فجر
همههای
رنگی
زمستان
انقالب
نسل سوم
خودمان را
که
نقاط ازروشن
آینده و
امید به
تالش کردیم
گذراندهاند ،ما
سرافرازی
مردم ما با
کالس که
نوشتههای
دیدنهدف
دیگر،
دلیل
البته بادهها
همینهمدلیل و
کند .شاید
زنده می
هایمان را
سرافرازانه بنویسیم .اما از بهار پیش رو هم غافل نبودیم و با شیرینیهای مخصوص عید به
سلمای  5را تعیین کرد .ما در حریم ،هیئت خانگی ،من و کتاب ،نزدیکتر بیا و بقیه ستونهای
استقبال روزهای زیبای بهاری رفتیم .از آغاز تا پایان سلما مثل همیشه هوای چشم و دل شما
که رنگ و بوی مقاومت
مختلفی
مطالب
نشریه را با
دانستیم و
خط مقدم
خودمان را
هستیم.
گرم شما
پیشنهادات
همیشه منتظر
نشوید .مثل
درخسته
داشتیم تا
ثابت ،را
خانواده
قضایی
مجتمع
قبل از
راهروهای 97اهمیت خاصی دارد ،چهل سال از
که وزمستان
دانیم
ایم .می
رابطهآذین بسته
دهد،
ازدواج می
عقدجهاد
مرد است .اگر و
قضاوت میان دو
آن؛ بازهم
فسخ شود
دوستبه اوج رسیده است .با این اوصاف قلم
اقتصادی
جنگیادروانی و
گذرد ودر حمالت
قانونی ،می
زناشویی به دلیلیانقالب
میافتم .نمیدانم کار از کجا خراب
این صورت زن نمیتواند مهر بگیرد .اگر
را سالح دانستیم و هر کداممان در حد بضاعتمان شروع کردیم ،گفتیم و خواندیم و شنیدیم
میشود که روزبهروز مهریهها سنگینتر
هم تا آن زمان مهر را دریافت کرده باشد
ناسازگاریآغاز کردیم و مثل همه روزهای سخت
نعمت انقالب
توان را با
سلما
بنویسیم.
شکرمیشود و
مالی کمتر
برگرداند.پرونده ویژه و
باید آن را به شوهرتاسابق
کردیم با امید به آینده و دیدن نقاط روشن
تالش
سقفهم
گذراندهیکاند ،ما
شاید بهتر
بیشتر.
که مردم ما با سرافرازی در زیر
محاسبه وجه نقد بهروز
همان جلسه
بهاربرویم
سرافرازانه بنویسیم .اما ازاست
نبودیم و با شیرینیهای مخصوص عید به
سراغرواولهمکار،غافل
پیش
ی ـ ــادش ب ــه خ ــی ــر ،ه ــم ــان مـ ــادربـ ــزرگ
معروف بله برون و جمله معروفتر
سلما مثل همیشه هوای چشم و دل شما
پولزیبای بهاری رفتیم .از آغاز تا پایان
روزهای
استقبال
دوستداشتنیام مهریهاش مبلغی
«کی داده کی گرفته؟» ،به نظرم خیلی
داشتیماز تاکم شدن
بود اما هیچوقتراصحبتی
پیشنهادات گرم شما هستیم.
خسته نشوید .مثل همیشه منتظر
دادهاند و خیلیها گرفتهاند .درست
ارزش پول و تورم و نرخ ارز و دالر نکرد؛
است که اآلن تا صد و ده سکه امکان
اما زمانه کمی عوضشده است .نسل
تعقیب قانونی وجود دارد اما بازهم
مادربزرگهای کمتوقع جای خودشان را
باید دقــت کــرد کــه از ابــتــدا خشت
به نوههایی دادهاند که دنبال نان به نرخ
اول زندگی چطور گذاشته میشود.
روز هستند و اگر بخواهیم انصاف داشته
وضعیت مالی و تمکن آقا داماد خیلی
باشیم صفا و جوانمردی پدربزرگهایمان
مهم است ،مسئلهای که دخترخانم و
«من از مردم سراسر کشور خواهش میکنم
هم در همه مــردان این دوره و زمانه به
آقاپسر باید از همان اول در نظر داشته
که آنقــدر مهریهها را ز یــاد نکنند .این
چشم نمیخورد .شاید به همین دلیل
باشند و برای شروع زندگی بر پایه عشق
سنت جاهلی است .این کاری است که
سخت شدن
ازجمله
دعواـلمیدیگری
خواهرم دالیـ
و
باشند.قرار
میبینم که
منشی و
همه ًهم
کردیم مثل
وقتی بچه بودیم و با
روش
دادگاهشده
مشاورتربیت
محبت
قاضی و و
است میانخدا و رسول؟ص؟ در این زمان بخصوص،
قبال راهم بود اما
که البته
کسیزندگی
شرایط
شوهرها
زن و
دنیابریعنی
دوستترین آدمهـ
میانه کار
بودیم تا
سن و سالهایمان به دنبال
سیره
اساس
ـایمهریه
پرداخت
پیامبر قضاوتاز آن راضــی نیستند .نمیگوییم حرام
قانونگذار به
بگیرد و ما تقصیر را گردن خواسته
شایدنمی
مهربان من
مادربزرگ
کنند و دیگراکـمثل
بود ،بعد
متفاوتهر بار
همدیگرهابیندازیم.
بهترین
ائمه؟مهع؟
ـرم؟ص؟ و
توانند بگوینداست .نمیگوییم ازدواج باطل است؛ اما
قیمت
به
باید
مهریه
که
افتاد
فکر
این
که روی
ـرروز
است.ها هـ
هرگز ...آن
از یک دعوای جانانه میرفتیم سراغ مادربزرگ مهربان
میزشانرا در
داماد مهریه
همان
قضاوت راه
کاغذهاییخالف سنت پیامبر؟ص؟ و اوالد ایشان و
فرمول
در
شود؛
پرداخت
و
محاسبه
روز
شده و در
ـوانپوشه
حد تـیک
میبینند که در
و دوستداشتنیمان و میگفتیم مادر شما بگو تقصیر
جمعجا
رنگیهمان
تعیین و
هنگاممقابلشانائمهی هدی؟مهع؟ و بزرگان اسالم است.
جملهبها در سال
شاخص
پیشنهادی متوسط
پر واینخالی
داده.دعوا
طرف
عقدکه با
صندلیهایی
مهربانی یک
کدام مان است؟ مادر با آن نگاه پر از
شاید
هدیهدومی
روشمیشوند.خالف روش اینهاست و بهخصوص در
مهریه ،تقسیمبر
سال
قبل از
موضوعهای
دعواهای این
پرداختقضاوت
دو دوست
«میان
همیشگی و تکراری داشت:
آسیبهای
قدیمی بتواند
دوستانراه دیگر
بهتر از هر
مختلفی دارد.زمان ما که کشور احتیاج دارد به اینکه
شدعقد شده؛
سال
شاخص بها
متوسط
قیمت رادعوا
موضوع برای
زندگی
در می
ریخته
روی سرمان
هرگز!» جملهای که مثل آب سرد
حلو کند؛ و
های گران
از همان اولمهریه
دادگاه هست؛همهی کارهای صحیح ،آسان شود ،هیچ
شده
نوشته
مهریه
در
ضرب
تقسیم،
تغییر
جامعه
شرایط
دعواها
فرستاد .البته همیشه
نتیجهمی
و دوباره ما را سراغ کار خودمان
قیمت
تغییر در
همسو بابا هر
طرف دیگر
اما بعضی از
هامیکند ومصلحت نیست که بعضی ازدواجها را
شاخص
(جدول
شود.
می
عقدنامه
دلمان میخواست که مادردربگوید حق با یکی از ما است
تعدادمیشود.
تعدادشان زیاد
زندانیان مهریه ز یــاد نشده و
اینطور مشکل کنند».
بانک مرکزی
توسط
هرسال
ها
قیمت
و بهقولمعروف تبرئه شویم ،اما مادر دوستداشتنی ما،
بدتر از آن به دلیل گرانی سکه تعداد
حضرت آیتاهلل خامنهای:
میشود).
دادهو می
دانست که طرفداری
تجربه یکعمر زندگی داشت
پایین نیاید.
روزبهروز
ازدواج
خطبه عقد 1373/9/2
خانواده بهخصوص
مربوط به
مالی
پروندههای
یکجانبه او به ضرر خواهری و دوستی و درنتیجه خانواده
«دادخواست دریافت مهریه» از همانهایی است
ماست .او میخواست تدبیری کند تا مشکالتمان را
که با تغییر شرایط اقتصادی چند ماه اخیر افزایش
خودمان حل کنیم و یک پله باالتر ،آنقدر باهم دوست
داشته و به گفته منابع آ گاه ،حداقل سه برابر شده
باشیم که کمتر برای خواستههایمان دعوا راه بیندازیم.
اســت .بــرای تحلیل درســت علتهای افزایش
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برای اینکه بدانیم در چهل سال بعد از
انقاب با نداشتن مهره آمریکا در شطرنج
منافع ملی چه چیزی را از دست دادهایم،
وضعیت کنونی کشورهای همپیمان با
ایاالت متحده را با هم مرور میکنیم.
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با نور وحی الهی و مهربانی بینظیرش سبک زندگی مردمی
که در ّ
سنتهای جاهلی غرق بودند را متحول فرمود و برای
دنیایشان افق بلند آخرت را ترسیم نمود.
اما با همه حکمت و موعظهای که پیامبر مهربانی به امتش
هدیه داد ،جامعه آن روزگار بهقدری بیآبرو است که کمتر

حتی بعد از خالفت موالی متقیان آنقدر مردم سستایمان
هستند که وقتی حضرت در بین یک جمعیت  40هزارنفری

 ساجده شکری

 ساجده شکری

 الهام کهدویی
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نیمه راه» سرگذشت نامه
«بازگشت از نیمه راه» «بازگشت
سرگذشتازنامه
فعالین و چهرههای مشهور
 32نفر
هایازمشهور
 32نفر از فعالین و چهره
نوعی کــه هــرکــدام بهنوعی
بهســت
انقالبی ا
انقالبی اســت کــه هــرکــدام
بودند انقالب گره زده بودند
زدهآبروی
گرهرا با
خود را با آبروی انقالبخود
مدتی از راه جدا شدند و
بعد از
شدند و
اما بعد از مدتی از راهاماجدا
شناخت خط سیر این
بازگشتند.این
بازگشتند .شناخت خط سیر
علتبامخالفتهای آنــان با
مخالفتـراد و
افـ
های آنــان
افــراد و علت
جمهوری اسالمی و رهبری این
نظامرهبری این
نظام جمهوری اسالمی و
انقالببر اینکه «راه» انقالب
«راه» عــالوه
نظام ،عــالوه بر اینکهنظام،
جدا میکند و به اصلها
بهــراد
را از افــراد جدا میکندرا واز اف
اصلها
جمله تراز ما در شناخت
میدررساند،
شناخت
میرساند ،جمله تراز ما
همان یادآور میشود .همان
انقالبیون را هم
انقالبیون را هم یادآور میشود.
امام و بنیانگذار این مسیر
ترازی که
اینازمسیر
ترازی که از امام و بنیانگذار
مانده است« :مال ک ،حال
یادگار
ک ،حال
به یادگار مانده است:به«مال
فعلی افراد است ».فعلی افراد است».

 ساجده شکری

 ساجده شکری

 لیال نوروزی

ا�مو�ݤ ݣ ݣ
آزمونرکا�تکرار

 لیال نوروزی
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هنوز هم
گذرد اما
عمرش می
گذردبهار
هشتاد
نزدیک به هشتادبهار ازنزدیک
است
سحرخیز
اما ازهنوز هم
عمرشبهمی
استمحیطزیست▪ هوای محیطزیست
سحرخیزهوای
▪
میگویم و
الطلوعین
ترکبین
مناجات
و
نشده! و با
ترکمیگویم
اشخیر
صبحبه
نشده!
الطلوعیناش
و مناجات بین
خوابباوبیداری ▪ خوابوبیداری
صبحبهخیر ▪
نشینم .با
انداختهاش
سر گل
گونهبرهای
بوسهای به
نشینم.برباسرخود
سفره می
انداختهاش
بوسهای به گونههای گل
بدن حرکت و سکون بدن
خود و سکون ▪
حرکت
سفره می ▪
نگفتند:
بیراه هم
میکنم
فکر میکنم بیراه هم فکر
قدیم».
جوونای
«جوونم
نگفتند:
خوردنیها و آشامیدنیها
▪
آشامیدنیها
«جوونم جوونای قدیم» ▪ .خوردنیها و
ً
ً
ضروریو حفظ مواد ضروری
(استفراغ)
دفعومواد
مواد زائد ▪
زائدمواد
حفظ
(استفراغ)
نوع دفع
سنتی البته از ▪
ایرانی-
زندگی همین
سبکعلتش
واقعا هم
زندگیایرانی-
سبکاز نوع
سنتی البته
واقعا هم علتش همین
(احتباس)
(احتباس)
جوانهای عصر فستفود و
حالشان از ما
جوانکه
هاست
اسالمی
فستفود و
های عصر
قدیمی ما
حالشان از
اسالمی قدیمیهاست که
▪ حاالت روانی
حاالت روانی
«اصول شش ▪
گانه سالمت
گانهبهگام
شش گام
«اصولاست
است .خوب
استبهتر
تکنولوژی
سالمت
گامبهگام
تکنولوژی بهتر است .خوب
هم مثل جوانهای قدیم
جوانبلکه
مثلکنیم
هممرور
باهم
سنتی»
هایماقدیم
بلکهرا ما
طبکنیم
در طب سنتی» را باهمدرمرور
سرزنده و پرانرژی باشیم.
سرزنده و پرانرژی باشیم.
ِ -1س ِّته ضروریه
ِ -1س ِّته ضروریه

 صدای جیرجیر صندلی سمت راست
ندارد .چرا جواب این سؤال یادم نمیآید؟
« بسماهلل الرحمن الرحیم» میگویم و
مرا به خود مــیآورد .دختری با مانتوی
بااینکه حتی صفحه مربوط به پاسخ
شروع میکنم...
سمت راست
 صدای
نمیاماآید؟
ذهنمیادم
ایندرسؤال
ندارد .چرا جواب
گویم و
الرحیم»میمی
الرحمن
اتوکشیده ،پایش
صندلیآبی
جیرجیر مقنعه
سرمهای و
اصل محتوا
دارم؛
سؤال را
میترسم حتی
شوم،
بهیک رد
« بسماهلل یک
می با
دختری
خودازمــی
مربوط به
مانتویسرعت
دهد و با
آورد .تکان
استرس
مرا به را
پاسخ برمیدارم
بطری آبم را
صفحهکردهام.
حتیفراموش
بااینکه را
شروع میکنم...یکی را جا بـگــذارم .قلبم تند میزند؛
پاککنش
مدادها و
ورق میزند.
صفحات
محتواشــود .دلم
اصلفرجی
امابلکه
کشم،
ذهنممی
سؤال را در و سر
پایش
اتوکشیده،
مقنعهراآبی
سرمهای و
دارم؛
حتیام بیرون بپرد.
ترسمسینه
خواهد از
انگار می
شوم ،می
یکبهیک رد می
است .فکر
صندلی باچیده
گوشه
مرتب
را
برمیعبور
اینرایکی
خواهد
سرعت
میدهد و
تکان
استرس
دارم کنم ،راامااز
بطریازآبم
نمیام.
فراموش کرده
دیشب می را
سوزد،
خوابی
بی
از
چشمانم
یکی را جا بـگــذارم .قلبم تند میزند؛
استرسی
های
خوان
زند .درس
میبچه
ورقآن
کنم از
انتظار
سینهچهام طور
نمیدانم
کنش
پاک
مدادها و
صفحات را
مجبورم ...فرجی شــود .دلم
شب میکشم ،بلکه
بپرد.دارند کهو سر
بیرون
انگار میخواهد از
فکردست
است.هول
همیشه
ها که
باشد ،از آن
چشمم
کنیم .با عجله
استراحت
خوابیخوب
چشمانم از بیقبل را
چیده
صندلی
آید«...تمرینمرتب گوشه
را
می اما
کنم،
جلویعبور
تصویرییکی
ایخواهد از این
نمی
سوزد،
دیشب می
بلند کردن برای پاسخ دادن به سؤاالت
و تکرار را خوب به خاطر بسپارید ،چراکه
وصفنشدنی ،پاسخنامه را ُپر میکنم و

نمیدانم چه طور انتظار دارند که شب

وای! وای! حسرت در دلم مینشیند،
هر چه به ذهنم فشار مــیآورم فایدهای

کمی گلویش را صاف کرد و ادامه داد:
«تالش نود و نه درصد موفقیت است و
استعداد تنها یک درصد آن».

با کجخلقی و بیحوصلگی تمام در را به
هم زد و رفت .انگار کارهایی که برایش
انجام میدهم به چشمش نمیآید .تمام
دیروز را به مرتب کردن اتاق ،شستوشو
و اتــو کــردن لباسهایش سپری کــردم.
صبح زود بیدار شدم و برایش صبحانه
آماده کردم و غذای موردعالقهاش را که
دیشب پخته بودم برای ناهارش بستهبندی
ک ــردم؛ امــا بــازهــم نــاراحــت و عصبانی
خانه را ترک کرد .نگران رفتوآمدش به
مدرسه هستم .احساس میکنم مدتی
است شبها ،یواشکی با تلفن صحبت
میکند .نمیدانم چــرا قوانین خانه و
خانواده را رعایت نمیکند .نمیدانم
چرا رفتارش مانند ما نیست .هرچه فکر
میکنم نمیفهمم کجای کارمان ایراد
داشته است .ایکاش معجزهای اتفاق
میافتاد و شرایطمان عوض میشد.
ً
آیا واقعا اصلی وجود دارد که بتواند معجزه
کند و مانند آب روی آتــش مشکالت

چرا محبت کنیم؟

ݖآ ݦ
ݖآ ݦ ݧ ݩ
ا بݓ� ݣ ݣر�ݤوݤیݤ ݣ ݤݣا ݑٮ� ݧ ݩݒسݤ
تربیتی را حل کند و حتی باالتر از آن مانع
از بروز چنین مشکالتی شود؟ بله چنین
اصلی وجود دارد .این اصل اعجاز آور در
تربیت ،همان محبت است .اصلی که
با اثرات سحرآمیزش میتواند بسیاری از
مشکالتی را که در مسیر تربیت فرزندتان
وجود دارد ،حل کند و آثار شگفتانگیزی
داشته باشد که تا سالهای سال در وجود
آنها ماندگار بماند.
اما برای بهرهمندی از اعجاز این اصل
شگفتانگیز الزم است راهنمای آن را
بهخوبی مطالعه کرده باشید .در غیر این
صورت ممکن است هیچگاه به آثار مورد
انتظار از آن دست پیدا نکنید یا حتی
بااینکه فکر میکنید چیزی در محبت
کردن به فرزندتان کم نگذاشتهاید ،باز از
زبان او این جمله را بشنوید که میگوید:
«والدینم مرا دوست ندارند ».پس حتی
اگر فکر میکنید بهاندازه کافی به فرزندتان
محبت میکنید و راه و رسم محبت کردن

پاسخ به این سؤال شمارا با آثار و نتایج
محبت کردن آشنا میکند و باعث میشود
انگیزه و ارادهتان در این راه تقویت شود.
اگر با این آثار بهخوبی آشنا باشید ،در
سختترین شرایط هم از محبت کردن
به فرزندتان خسته نمیشوید.
 -1ایجاد روحیه تبعیت و اطاعت

به او را میدانید بازهم خواندن این مطلب
را از دست ندهید.

محبت یکی از نیازهای فطری انسان و
مهمترین ابزار تربیتی محسوب میشود.
ابزاری که نهتنها در تربیت فرزند بلکه در
تربیت انسان هم مهم و اساسی است؛ تا
آنجا که مزد رسالت پیامبرمان ،محبت
و دوستی با خــانــدان مطهر ایشان قرار
دادهشــده اســت .محبت باارزشترین
چیزی است که میتوانید به فرزندان خود
بدهید .باارزشتر و مهمتر از اسباببازی
و امکانات رفاهی عالی و مدرسه خوب
و . ...
برای اینکه بتوانید به بهترین وجه
ممکن از ایــن اب ــزار ب ــرای تربیت
فرزندان خود استفاده کنید ،الزم
است بتوانید به سه سؤال کلیدی
پاسخ دهید:

ســادهتــر یــن و مؤثرترین راه بــرای اینکه
فرزندتان تشویق شود تا مانند شما رفتار
کند و پذیرای قوانین شما باشد ،این
اســت که او را از محبت خــود سیراب
کنید .آیات و روایات زیادی وجود دارند
که به تأثیر محبت در ایجاد این روحیه
اشارهکردهاند .ما بهاختصار چند مورد از
آنها را ذکر میکنیم.
• به آنها بگو اگر خدا را دوست دارید،
از من تبعیت کنید( .آلعمران )31
• انسان با کسی همراه است که او را
دوست دارد( .پیامبر اکرم؟ص؟)
• دوستدار مطیع کسی است که او را
دوست دارد( .امام صادق؟ع؟)
یکی از مهمترین دالی ـلــی کــه باعث
میشود بچهها از صحبتهای خالهها
و عموهای برنامههای کودک حرفشنوی
داشته باشند نیز همین است .چون آنها
را دوست دارند ،پس به دستورات آنها
گوش میدهند.
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ً
این دقیقا همان ابزاری است که رسانههای
دشمن بهخوبی از آن استفاده میکنند.
به این صورت که مدتی تالش میکنند
تا هنرپیشه یا بهقولمعروف سلبریتی را
محبوب نوجوانان یا کودکان شما کنند
و پــسازآن بــدون هیچ تالشی خواهند
توانست از طریق آنها روی سبک زندگی
ً
و اخالق و رفتار آنها اثر بگذارند .حتما
همه شما شاهد کودکانی بودهاید که لباس
شخصیتهای کارتونی را میپوشند یا
مانند آنها صحبت میکنند .به همین
دلیل است که باید مواظب کارتونها
و برنامههای مورداستفاده فرزندتان و
بهطورکلی محبوبهای او باشید .عالوه بر
این برای تربیت و رشد او باید سعی کنید،
بذر محبت اهلبیت و بزرگان خود را در
دلش بکارید که ثمره آن ،سبک زندگی
اسالمی و اخالق محمدی خواهد بود.
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 -2سالمت روانی
یکی از مهمترین آثار محبت که روانشناسان
نیز تأ کید زیادی روی آن دارند ،سالمت
روانی کودکان است .اگر فرزندتان بهاندازه
کافی محبت دریافت کند ،احساس امنیت
و آرامش خواهد کرد و متوجه میشود که
آغوش والدین و محیط خانه ،بهترین
مکان برای حل مشکالت و رسیدن به
آرامش است .همین امر باعث میشود
در آینده به شما اعتماد کند و شما و
محیط خانه را مکانی امــن بــرای بیان
مشکالت و آسایش خود بداند .عامل
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کلیدی در مصون ماندن آنها از بسیاری
از انحرافها در دوران نوجوانی و جوانی
نیز همین است.

بهعالوه اگر وجــود فرزندتان از محبت
سیراب شود و متوجه شود که چقدر او
را دوست دارید ،احساس خوبی نسبت
به خود پیدا میکند .این امر باعث ایجاد
احساس عزتنفس و اعتمادبهنفس در او
میشود .چیزی که بسیاری از نوجوانان
امروزی از آن محروماند و علت بسیاری
از رفتارهای پرخطر و نادرست آنها را
میتوان در عدم وجود اینها جستوجو
ً
کرد .مثال نوجوانی که با گوشه چشمی از
طرف دیگری ،تمام وجود خود را وقف
ً
او میکند ،احتماال در خانه و خانواده
بهاندازه کافی محبت دریافت نکرده است.
 -3رشد فردی و اجر معنوی

محبت کردن به فرزندان باعث بزرگی روح
والدین و رشد آنها میشود .اینکه بیوقفه
و بدون منت به آنها محبت میکنید،
باعث میشود روحتان جال پیدا کند
و به آرامش برسید و راه و روش محبت
کردن به دیگران را هم یاد بگیرید .البته در
آیین ما ،محبت کردن به فرزندان با اجر
معنوی نیز همراه است .امام صادق؟ع؟
میفرمایند :موسی ابن عمران به خداوند
عرضه داشت ،پروردگارا کدام عمل نزد تو
پسندیدهتر است؟ فرمود :دوست داشتن
کودکان زیرا سرشت آنها بر توحید است.
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آب روی آتش

کنم از آن بچه درسخوانهای استرسی

معلم را دارند .خودم را جمعوجور میکنم
تأثیر بسیاری در موفقیت شما دارد .اگر
رد میشوم .حتی گاهی آنقدر باعجله
باشد ،از آنها که همیشه هول دست
تصویری جلوی چشمم میآید«...تمرین
قبل را خوب استراحت کنیم .با عجلهای
تا عقب نمانم.
میخواهید مطالب را فراموش نکنید
ـؤال را میخوانم کــه متوجه
صــورت سـ
بلند کردن برای پاسخ دادن به سؤاالت
و تکرار را خوب به خاطر بسپارید ،چراکه
وصفنشدنی ،پاسخنامه را ُپر میکنم و
باید دائــم مــرور کنید» .مشاور مدرسه
مفهوم نمیشوم و مجبور به تکرار میشوم.
کنمرا زودتر
وجور ومیزبان
جمععربی
ادبیات و
سؤاالت
خودم را
معلم را دارند.
تأثیر بسیاری در موفقیت شما دارد .اگر
رد میشوم .حتی گاهی آنقدر باعجله
جواب دادم و دین و زندگی را برای بخش
کمی گلویش را صاف کرد و ادامه داد:
وای! وای! حسرت در دلم مینشیند،
تا عقب نمانم.
میخواهید مطالب را فراموش نکنید
صــورت ســؤال را میخوانم کــه متوجه
آخر نگه داشتم .همیشه در آزمونهای
«تالش نود و نه درصد موفقیت است و
هر چه به ذهنم فشار مــیآورم فایدهای
مدرسه
مشاور
کنید».
باید دائــم مــرور
مفهوم نمیشوم و مجبور به تکرار میشوم.
کردم.زودتر
زبان را
عربیراو می
ادبیات واین کار
سؤاالت آزمایشی
آن».
درصد
تنها یک
استعداد
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جواب دادم و دین و زندگی را برای بخش
آخر نگه داشتم .همیشه در آزمونهای
آزمایشی این کار را میکردم.
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شیرینیه ی به ری

کهس ــت»؛ حقیقتی که
حقیقتیـان ا
بهتر از درم ـ
«پیشگیریـت»؛
«پیشگیری بهتر از درم ــان اس ـ
شلوغی شهر به روستای
فراغت از
استراحت و
روزی را
چند روزی را برای چند
روستای
شهر به
برایاز شلوغی
فراغت
استراحت و
به آن اهمیتمیدهند.
سنتیمیبسیار
حکیمانآنطب
دهند.
اهمیت
طب سنتی بسیار به
حکیمان
انگار
خواب بیدار شدم.
مادربزرگ
بوی نان
اجدادی آمدم.با
شدم .ازانگار
تنوربیدار
خواب
مادربزرگ از
اجدادی آمدم.با بوی نان تنور
سالمتی و ادامه زندگی باید
برای حفظ
معتقدند برای آن
زندگی باید
معتقدندادامه
حفظهاسالمتی و
بهــود .کش وآنها
قوسی به
ـده ب
منو رد شـ
روی
قوسی
کش
چرخ بـازـود.
هجدهشــده
تریلیمن رد
یک روی
یک تریلیهجدهچرخ از
به «شش 1
سالمت» 1توجه داشت .این
ضروری
اصل
داشت .این
توجه
اصل ضروری سالمت»
«شش
کردم .تازه نوش به
کردم.
جان
کلی هوای
خمیازهای
عمیقو با
خودم دادم
عمیق جان
تازه نوش
کلی هوای
خودم دادم و با خمیازهای
همههمیشه و بر بدن همه
هستند که
عواملیو بر بدن
اصولکهازهمیشه
عواملی هستند
اصول از
اشتهای
مادربزرگ حسابی
ساده
لعاب ولی
پررنگ و
سفرهصبحانه پررنگ وسفره
اشتهای
حسابی
مادربزرگ
صبحانهساده
لعاب ولی
مدیریتصحیح آنها همان
مدیریتاثر می
محلی،میگذارند وانسانها
گذارند وها همان
صحیح آن
انسانها اثر
بهارنارنج ،کره و پنیر
سیب
قلقلک داد.
کور من را قلقلک داد.کور من
پنیرو محلی،
مربایکره و
بهارنارنج،
مربای راسیب و
سبک زندگی سالم است.
زندگی سالم است.
خالصه سلف سبک
سرویسی بود
مادربزرگ و...
و...مرغهای
تولیدی
نیمرو از
سرویسی بود
خالصه سلف
مادربزرگ
نیمرو از تولیدی مرغهای
برای خودش!
برای خودش!
ششتایی سالمتی :ششتایی سالمتی:

زن در بهشت گمشده زمین
؟مهع؟
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جنگ و ظلم در وطن را تاب آوردهاند.

ݭݫٮ ݓ ف� شسا ݣݫو ݣݭݫٮ ݓ ف� ش
لݤݤ:ݣ ݣهوݤ ݤا
هوݤاݤ
ساݤݣ ݣوݤ
لݤݤ :ݣ ݣ ݣ
ݣ ݣ ݣ ݤݣ ݤ
ششتایی سالمتی
بخش اول :هوا
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68

رحمت خدا بر وجود پاک همه حقکوشان
باد...

61

آ آف ف ت
� ݣ ݣ�رکا�
ف ا ف�مو ت� ݤ

مجبورم...
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* متن حاضر برگرفته از سخنان حجتاالسالم حامد رحمت کاشانی در نشست «چهلسالگی انقالب اسالمی» در جمع مرکز رشد بانوان دانشگاه
امام صادق؟ع؟ است.

ݑݦ
س ݫٮݣ ݫ ݔ ݣ ݣݠی ݣس ݒ ݦالݤس قم� شݠی ݑ ݣ ݦ ݣ ݣݤٮ
س ݣ ݫٮݣ ݫ ݔ ݣ ݣ ݣݠی ݣ ݣسالݤ قم�ݠی
ݒ ݦس ش ݣ ݣ ݤٮ ݣ

 حکیمه نیلی پور

مثل بالل
شبیه جونِ ،

 -3وصیت امام حسین؟ع؟ به محمد بن حنفیه ،بحاراالنوار ج،44
ص329
 -4االغانی ،ابوالفرج اصفهانی ،جلد ،8صفحه326
 -5انسان  250ساله ،مجموعه سخنان مقام معظم رهبری
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کتاببهبازگشت از نیمه راه به
انتشار
نیمه راه
انتشار کتاب بازگشت از
نویسنده بــوده که نشان
عهدهکهخود
نشان
عهده خود نویسنده بــوده
جریانکوشی او در میان جریان
میانسخت
دهنده
دهنده سخت کوشی او در
شفافیت است .همچنین
مخالفانچنین
مخالفان شفافیت است .هم
270وصفحه تنظیم شده و
کتاب در  270صفحهکتاب
تنظیمدرشده
سال  1394به بازار ارائه
زمستانارائه
در به بازار
در زمستان سال 1394
شده است.
شده است.

56

 -1خطبه  27نهجالبالغه
 -2در سال  63هجری قمری سپاه یزید قیام مردم مدینه را سرکوب
کردند .سپاهیان شام به دستور یزید سه روز از هیچ جنایتی در کشتار
مردم و تجاوز کم نگذاشتند .این واقعه خونین در تاریخ مشهور به
واقعه حرّ ه است.

اما ائمه؟مهع؟ از لحظه وفات جد مطهرشان تا سال 260
درصدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسالمی به
وجود آورند .تمام مجاهدتهای این بزرگواران در طول
این  250سال ،مانند کار یک انسان با یک نیت و هدف
5
مشترک اما با روش و موضع مختلف است.

یک دریا کار

ساله و تجربههای رنگارنگ
هایچهل
تاریخ چهل ساله و تجربهتاریخ
رنگارنگ
کرده که این سیر ،بیوقفه
ثابت
این به ما
آن به ما ثابت کرده که آن
وقفه
سیر ،بی
پیشرفت است و در این مسیر
حالاین مسیر
در حال پیشرفت استدرو در
عهد اخوت و حتی عقد
هیچ
با هیچ کس عهد با
کسعقد
حتی
اخوت و
هستیم ندارد .این ما هستیم
فرزندخواندگی
فرزندخواندگی ندارد .این ما
بایدپس همه حوادث باید
حوادثو در
که هر روز
که هر روز و در پس همه
روندهبا این جریان پیش رونده
خود را
نسبت
پیش
نسبت خود را با این جریان
شفاف کنیم.
شفاف کنیم.

آخر آمــد ،دوســتــداران را چه
دوستی
کیچه
ـداران را
-1ســتـ
 -1دوستی کی آخر آمــد ،دو
شد؟(حافظ)
شد؟(حافظ)

ݫ ݫ ݓِ

قربانگاه بندگی فرستاد .از  9فرزند شیخ
زکزاکی حاال فقط دو دختر و یک پسر باقی
مانده است .حدود سه سال پیش هم در
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وج ــود م ـبــارک آخــریــن پـیــامـبــر خ ــدا ،ح ـضــرت محمد
مصطفی؟ص؟ ،به شهادت تاریخ با  23سال مجاهدت به
معنای واقعی کلمه انقالبی عظیم کرد ،انقالبی تمامعیار
علیه سپاه متکبر شیطان.

بنیامیه حقایق دیــن را طــوری دگــرگــون کردند تا باب
طبعشان باشد .نماز جمعه میخواندند ،حج میرفتند،
اما در هیچکدام خبری از توحید حقیقی نبود .اسالمی که
تمام لحظات زندگی انسان را لحظات امتحان میداند
و شهادتطلبی را ارزش معرفی میکند ،جایش را به
اسالم حاکمان رفاهزده ساکن در کاخهای اشرافی داده
بود .اسالم ناب منزویشده بود .آنقدر فساد جامعه را
فراگرفته بود که برای بدرقه کاروان رقاصههای مدینه که
عازم حج بودند هزاران نفر جمع شدند4؛ اما اباعبداهلل؟ع؟
ً
غریبانه با مدینةالنبی وداع کرد .کامال مشخص است
در پنجاه سال اول آرمانها و اهدافی که پیامبر اکرم؟ص؟
و یاران باوفایش سالها برایش خوندل خوردند و جهاد
کردند ،در نظر و عمل مردم از ارزش افتاده بود .جماعت
آن روز ،دین نجاتبخش پیامبر خاتم؟ص؟ را تا جایی قبول
داشتند که به نفسپرستی آنها ضرر نزند.

ݠیݠح ݠی
� �ه
ݠی
س�
و
�
ه� ای خ نگی
روش ا

فز یش روزی
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ݧ ݧٰ
سلمی :بانوی
ایرانی مسلمان

ݫ ݫ ݬݔ ݠݠں ݫ ݫ ݬݔ ݠݠں

سالاندبعد انقالب ،کم نبودهاند
در این  40سال بعد در
انقالب،اینکم40نبوده
عهد ماندن شکستند و از
کسانی که عهد ماندنکسانی که
شکستند و از
بازگشتند .دوستداران انقالبی
نیمه راه بازگشتند .نیمه راه
دوستداران انقالبی
1
که دوستی به 1
پایان رساندند و رفتند.
که دوستی به پایان رساندند و رفتند.
تعداد «انقالبیون پشیمان»،
بیشتر از
اما بیشتر از تعداد اما
پشیمان»،
«انقالبیون
اند که سعی در پوشاندن
هایی بوده
آنهایی بودهاند که آن
پوشاندن
سعی در
عملکرد آدمها و ارائه تصویری
حقیقتتصویری
حقیقت عملکرد آدمها و ارائه
جریانها داشتهاند« .بازگشت
ساختگی از
«بازگشت
ساختگی از جریانها داشتهاند.
قلم علی الفتپور سعی
راه» به
سعی
نیمهپور
از نیمه راه» به قلم علیازالفت
رواییحدود  1200سند روایی
سند ارائه
دارد تا با
دارد تا با ارائه حدود 1200
معاصر بعد انقالب اسالمی
از تاریخ معاصر بعد از
تاریخاسالمی
انقالب
های پاشیده شده بر آینه
ایران،
خاکآینه
شده بر
ایران ،خا کهای پاشیده
تصویری ازکنار بزند تا تصویری از
واقعیتها را
واقعیتها را کنار بزند تا
جاماندگاننگفتههای جاماندگان
برخی اسرار و
برخی اسرار و نگفتههای
روی چشمان ما باز شود.
قافله
این قافله به روی این
باز بهشود.
چشمان ما

حمله دولت نیجریه به منزل شیخ ،خود
نیجریه نامی است که این روزها با شهیدان کربال و غدیر همراه شده و در سالهای
و همسرش ،زینتالدین ،مورد تیراندازی
است.
اخیر ،دوباره رنگی از خون سرخ مظلومان شیعه را به یادهای ما پاشیده
دولت نیجریه به منزل شیخ ،خود
حمله
نیجریه نامی است که این روزها با شهیدان کربال و غدیر همراه شده و در سالهای
قرار گرفتند .از آن زمان تا به حال شیخ و
خورده است.
همسرش ،زینتالدین ،مورد تیراندازی
نیجریه نامی است که با یک ابراهیم و چندین هزار اسماعیل گره و
اخیر ،دوباره رنگی از خون سرخ مظلومان شیعه را به یادهای ما پاشیده است.
همسرش به بهانه قتل یکی از نیروهای
آفریقا کانونی
گرفتند .از آن زمان تا به حال شیخ و
ابراهیمی که با کالم امام خمینی به حق نزدیک شد و در گوشهای از قرار
نیجریه نامی است که با یک ابراهیم و چندین هزار اسماعیل گره خورده است.
ارتش در حبس نگهداری میشوند بدون
برای مقدمهسازی ظهور به پا کرد.
همسرش به بهانه قتل یکی از نیروهای
ابراهیمی که با کالم امام خمینی به حق نزدیک شد و در گوشهای از آفریقا کانونی
آنکه زخمهای تیراندازی سه سال گذشته
بدون
شوند
درمانمی
ارتش در حبس نگهداری
زخمهایی که در اثر
باشد.
شده
برای مقدمهسازی ظهور به پا کرد.
ّ
زخمشد،
آنکهآشنا
به ایران آمد ،با مذهب تشیع
ابراهیم یعقوب زکزاکی در ماه می سال
گذشته
تیراندازیــاسه
های
چشم نابینا شــده و
سالاز یک
شیخ
آنه
درس حوزه خواند و با لباس روحانیت
 1953میالدی در زاریای نیجریه متولد
هر در
هاییهمکه
درمان شده باشد .زخم
روز رااثربا درد ناشی از باقی
همسرش
ّ
شد،
آشنا
ع
تشی
مذهب
با
ایران وآمد،
میازسال
ابراهیم یعقوب زکزاکی درشـماه
شیعه و با پرچم تبلیغ به زاریا برگشت.
عاشق
پیروان اهــلبهسنت
ـد .او
نابیناهاشـدرـده و
بدنش سپری میکند.
چشم گلوله
آنهــا شیخ از یک ماندن
روحانیت
لباس
با
و
خواند
حوزه
درس
متولد
نیجریه
بود و در دوران تحصیل در انجمن
 1953میالدی در زاریای اسالم
امتحانهای خــداونــد در مسیر تبلیغ
سیباقی
ناشی از
سال پافشاری بر اصول
درد بعد از
همسرش هم هر روز رااماباحاال
به زاریا
شیعه ودر با پرچم
عاشق
شــد .او از پیروان اهــل سنت و
مسلمان نیجریه
دانشجویان
برگشت.سالهای اخیر سخت
خصوص در
دانشگاه تبلیغ به
کند.
سپری می
ماندن گلولهها در بدنش
صلحجویی ابراهیم
صبر و
اسالم ناب،
سیاسی
احمدو ،به
انجمن
اسالم بود و در دوران تحصیل در
تبلیغاما شیخ زکزاکی مثل
مسیر شده
سختتر
خــداونـ و
ـد در
فعالیتهای
عنوان دبیرکلامتحان
های  25میلیون نفر از
پافشاری وبردل
سالثمر رسیده
اما حاال بعد از سی به
اصول
 1979بود
داشـدرـت .حـ
دانشگاه
دانشجویان مسلمان نیجریه
سخت ایستاده است .او از
اخیرابراهیموار
همیشه
نامسالهای
که در
خصوص
ـدود سال به
نیجریه با عشق و راه اهل
اسالم ناب ،صبر و مردم
مسلمانابراهیم
صلحجویی
اسالمی ای ــران» توجه دنیا به
ـالب
احمدو ،به عنوان دبیرکل «انــقـ
ناموس و فــرزنــدان ،همه
جان و مال
سیاسی
فعالیت
زکزاکیتامثل
شده اما شیخ
و سختتر
خورده است .مردم شیعه
بیت؟مهع؟ پیوند
میلیون نفر از
آورده و دلهای 25
رسیده
به ثمر
اسالم را به خود جلب کرد.
ویژه جهان
میدان
است.رااودرازراه خدا به
داشتههایش
نام
داشــت .حــدود سال  1979بود کهش
همیشه ابراهیموار ایستاده
اهل نیجریه ،با عکس
سنت در
اهل
حتی
و
از
حمایت
در
هم
دوستانش
و
ابراهیم
مسلمان نیجریه با عشق و راه
مردم روز قدس
همهدر راهپیمایی
پسرش را
ـرزنـسه
است.
«انــقــالب اسالمی ای ــران» توجه دنیا به
ـدان،
جان و مال تا ناموس و فـ
امام خمینی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب
در
را
نیجریه
اسالمی
جنبش
جریان،
این
پیوند خورده است .مردم شیعه
بیت؟مهع؟
مظلوم
سال  2014برای حمایت از مردم
ویژه جهان اسالم را به خود جلب کرد.
داشتههایش را در راه خدا به میدان آورده
یاد آرمانهای انقالب را زنده نگه داشته
دانشگاه راهاندازی کردند و این آغازی
دیگرش
اهلراسنت در نیجریه ،با عکس
فلسطین تقدیم کرد و سه وپسرحتی
ابراهیم و دوستانش هم در حمایت از
به را در راهپیمایی روز قدس
پسرش
است .سه
اند و با امید اتحاد ملتهای مسلمان،
حرکت پروانهای از دیار آفریقا
بود برای
ِ
مقابل ظلم به
خمینی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب
در راه دفاع از باورهایش درامام
این جریان ،جنبش اسالمی نیجریه را در
برایدرحمایت از مردم مظلوم
روح2014
سال
جنگ و ظلم در وطن را تاب آوردهاند.
اهلل؟هر؟
سمت شمع نورانی وجود
آرمانشیخ
یادفرزند
قربانگاه بندگی فرستاد .از 9
های انقالب را زنده نگه داشته
دانشگاه راهاندازی کردند و این آغازی
تقدیمتاکرد و سه پسر دیگرش را
فلسطین
رحمت خدا بر وجود پاک همه حقکوشان
گذشت
می
انقالب
از
سالی
ایران ...ده
باقیاتحاد ملتهای مسلمان،
یک باپسرامید
زکزاکی حاال فقط دو دختر واند و
آفریقا به
دیار
بود برای
ِ
به
ظلم
مقابل
در
باورهایش
از
دفاع
راه
در
باد...
محبوبش
دیدار
برای
داده
دل
ابراهیم
حرکت پروانهای ازاینکه
مانده است .حدود سه سال پیش هم در
ݧ ݧٰ
سلمی :بانوی
ایرانی مسلمان

به بانو بگویید الحق که پدرشان طبیب
دوّ ارنــد و ایشان دختر همان پدر .به بانو
بگویید کسی از اهالی تهران هم درمان
شد تبهای ناامیدیاش»...
یادم باشد به سمانه بگویم ادامه صفحه
 112کتابم پینوشتی دارد ان ــدازه یک
روایت کوتاه!

�ݣف�ى ق�ا ففݣݦ�ݣ ݣݫ�ݣفݫ ݥݣ�ݫݔںݣىݣ قݣ�هݤݤݣ ݤݤ�ݣاݤاݤ فݤهݤفݣݦ�ݣ ݣݫ ݣݫ ݥݣݫݔںݣ ݣ ݣهݤݤݣ ݤݤ�ݣ ݤاݤ ݤهݤ56

کلیدواژه گمشدهای است که
شفافیت،
است که
شفافیت ،کلیدواژه گمشدهای
تحلیلآنهادر بسیاری از تحلیلها
جایازخالی
جای خالی آن در بسیاری
دیده میشود .شفافیت
مسائل ما
شفافیت
و مسائل ما دیده میوشود.
مقابلرا آینهای است که ما را
ایستادنکه ما
ایستادن مقابل آینهای است
دهد،هستیم انعکاس دهد،
طور که
همانطور که هستیم همان
انعکاس
باشیم،کهنهمیخواهیم باشیم ،نه
خواهیمآنگونه
نه آنگونه که می نه
نمایش میدهیم .از همینجا
گونه که
آنگونه که نمایش می آن
همینجا
دهیم .از
شود که چرا برخورد عدهای
مشخص می
عدهای
مشخص میشود که چرا برخورد
خوب شفافیت ،چیزی
مفهوم
از ما با مفهوم خوب از ما با
چیزی
شفافیت،
پوشاندن آینه حق نماست با
شبیهنماست با
شبیه پوشاندن آینه حق
تصویر دلخواهمان بر روی
چسباندن روی
چسباندن تصویر دلخواهمان بر
شبیه پاشیدن خــا ک بر
آن .چیزی شبیه آن.
چیزیک بر
پاشیدن خــا
واقعیت ،چیزی شبیه فرار ...
هایفرار ...
نشانهشبیه
نشانههای واقعیت ،چیزی

شس ݓفىىݫ ݔ ف
لىݣ ݣ ݤ
لݫ ݣى ݫ ݣِݓاللݤ
�الݤ ،ݣ ݣ ثمىلݤ ݣ
شسىى ݣ ݣه ݣ ݣݣݠحو ݫ ݤ
� ݣ ݣݤ،هݣݣ ݣݫݣ ݫثݓݭݣݠحمىو ݣ

ݠی ݠی
س ه

من نه اهل مدینهام و نه اهل مکه؛ من
اهل هزار و چهارصد سال بعد از شمایم؛
ً
و اتفاقا همزبان شمای عزیز.

از  100روز بعد از شهادت رسول خدا؟ص؟ ،پاره تنش برای
حفظ آرمان الهی پدر و دفاع از حریم والیت در سکوت و
کالم
بیتفاوتی آنها شهید میشود .آنقدر ضریب نفوذ ِ
الهیترین انسانها ،امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،در دلهای
مرده آن جماعت کم است که بهجای استفاده از علم
بیپایانش خانهنشینش میکنند .آنها  25سال برای قرآن
ناطق تنها باغداری و چاه کندن را میپسندند.

کار بهجایی رسید که  40سال بعد از تشکیل حکومت
اسالمی پیغمبر ،یزید بن معاویه بهاصطالح فرمانده سپاه
اسالم است .اوج فاجعه سال  61هجری است .وقتی فرزند
پیامبر خوبیها تنها میماند .دلیل بییاورماندنش فقط
دنیاپرستی کوفیان نبود .از مدینةالنبی هم حتی یک نفر
را نمیشناسیم که با حضرت همراه شده باشد؛ اما یک
سال بعد از مصیبت کربال وقتی در همان مدینه ،عبداهلل
بن حنظله علیه یزید قیام میکند ،البته نه به خاطر آنکه
یزید ملعون قاتل حسین بن علی؟ع؟ است ،بلکه برای
اهل فحشا بودنش ،دههزارنفر با او بیعت مرگ میکنند.
واقعه خونین حرّ ه 2به دست سپاه یزید شکل میگیرد که
تنها  700صحابی در این حادثه کشته میشوند.

از این کلمات حضرت معلوم است گویا جمعی از جامعه
نخبگان آن روز حسین؟ع؟ را مفسد زمان میدانستند
(پناهبرخدا) که امام برای دفاع از خود باید بفرماید« :من
مفسد و ظالم نیستم !».حسین؟ع؟ را نمیشناختند.

شماره پنجم
زمستان  97و بهار 98
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الگوها در اندازه واقعی در صفحات بعدی بصورت کمرنگ ترسیم شده است.

سمت شمع نورانی وجود روحاهلل؟هر؟ در
انقالب میگذشت تا
ایران ...ده سالی از 60
اینکه ابراهیم دلداده برای دیدار محبوبش

«جناب سلمان!

 مرجان السادات مرتضی زاده

عیدانه

ݓ ݫ ݫ ݔ ݫ ݫ ݭݓ

هنوز میدوم ،هنوز هم ،زندگی که تبدار
میشود پشت سلمان راه میافتم .طعم
حدسی خرمای بهشتی را زیر زبانم مزمزه
میکنم و گوشهایم را تیز میکنم به شنیدن
این دعا از دهان مبارک حضرت کوثر؟اهس؟...
که بر تب زندگیمان درمان است.

رفیقان نیمهراه

برای عیدی به گل دخترها دو مدل طرح را آموزش
میدهیم که میتواند بهعنوان گل سر ،تل و کش
مو استفاده شود .برای گلپسرها هم یک مدل
جا کلیدی با طرح ماشین که موردعالقهشان
هست ،خدمتتان تقدیم میشود.

 -2سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ  14خرداد 95
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خاندان پلید بنیامیه با همه ترفندها به میدان آمده بود.
معاویةبنابیسفیان با ابــزار دنیاپرستی و تجملگرایی
آنقدر سطح جامعه را پایین آورد که از اسالم جز پوستهای
ظاهری نمانده بود و مردم با فرزندش یزید که حتی ظاهرش
هم اسالمی نبود بهعنوان خلیفه مسلمین بیعت کردند.
یزیدی که وقتی در سال  53هجری قمری بهعنوان فرمانده
نبرد قسطنطنیه (ترکیه کنونی) فرستاده میشود و سپاهش
بیمار است ،او دریکی از روستاهای اطراف مشغول عیاشی
و شرابخواری است!

سؤال اینجاست چرا از این ده هزار نفر که با عبداهلل تا پای
کشته شدن بیعت کردند ،صد نفرشان یک سال قبل با
امام حسین؟ع؟ همپیمان نشدند؟ شاید بشود جوابش
را در آخرین کلمات اباعبداهلل؟ع؟ در مدینه پیدا کرد
ً
َ ً
ّ
وقتیکه حضرت فرمود« :انی لم اخرُ ج ا ِشــرا ولا َب َطرا و لا
ً
ً
3
مُ فسدا و لا ظالما»...

شماره پنجم
زمستان  97و بهار 98

باید تفکر بسیجی عمومی شــود .تفکری که ترکیبی از
ایمان عمیق ،تالش مخلصانه ،هشیاری در شناخت
دشمن ،گذشت و ایثار در برابر دوســت و ایستادگی و
مقاومت شجاعانه و خستگیناپذیر اســت 3.خالصه
در همه عرصهها آرمانخواهیمان همراه با عملگرایی
باشد و کیفیت را بر کمیت مقدم بشماریم تا رشد کنیم.
رسالت امروز هرکدام از ما که بهرهمند از نعمت انقالبی
هستیم که بزرگترین ثمرش استقالل ،عزت و امنیت
است ،تالش برای حفظ داشتهها و رسیدن به اهداف
بلندی است که هــزاران شهید برای محقق شدن آنها
جان شیرین خود را فدا کردند.

بودیم ،خوب یادم است که باد موظف شده
بود همان وقت بوزد و بوی شیرین گلهای
بهاری باغچه را به مشامم برساند و من
وسط جشن تمامعیار طبیعت کادویم را
باز کنم و بخوانم « صحیفه فاطمیه» و تمام
بقیع را ،سعید را ،و تابان را و میلیمترهای
بودنش را با خودم مرور کنم .سمانه لبخند
زد و گفت« :زهرا! این بهترین چیزی بود
که میتوانستم برای روزهای پراضطرابت
هدیه بیاورم .ورق بزن ،صفحه  ،110دعای
نور را باز کن باهم بخوانیم» .دلم میخواهد
خودم را در آغوش این دعا رها کنم و تمام
دوسالگی تابان را شکر کنم که مرا به این
دعا رساند.

خطبه میخواند و از آنها برای نجات شهری که زنان در
آن مورد جسارت قرارگرفتهاند کمک میخواهد ،فقط دو
1
نفر لبیک یاری میدهند!
ً
اصال هنوز  50سال از انقالب شکوهمند نبوی نگذشته بود
مسلمانان بیدین ،عاشورا را خلق کردند .مصیبتی که
که
ِ
خشونتهایش حتی در جاهلیت قبل اسالم هم سابقه
نــداشــت .اسیر کــردن بــزرگزادههــا ،شهید کــردن طفل
شیرخوار با لبهای تشنه... ،

50
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برای داشتن جامعه موفق باید از هسته کوچک خانواده
شروع کرد .به خاطر خدا در خانواده خوشرفتار باشیم.
گذشت و ایثار کنیم .خانوادهمان جهادی باشد؛ یعنی با
نیت رضای خدا قبل از خودمان ،دیگران را ببینیم .این
همان تفکر بسیجی است ،کارگروهی برای خدا و دوری
از خودمحوری ست که با فطرت مردم نیز همخوانی دارد.

دوسالگی تابان روی تخت دراز کشیده...
گاهی ،گاهی نق میزند ،گاهی آنقدر
بیحال میشود که پلکهایش را بهزور باز
میکند و گاهی فقط نفس نفس میزند.
از دیدن دوسالگیاش در خیالم ،دفترم
خیس میشود  ...دلم مي خواهد از دست
دوسالگی تابان که به سمتم میدود فرار
کنم ،آنقدر بدوم تا برسم به سمانه که آمده
بود مالقات تابان و با خودش یک هدیه
بــرای تابان آورده بــود و یک هدیه برای
من ...تابان در اوج بیحالیاش سمانه را
که دید لبخند زد و سمانه شعر انگشتها
را روی دستهای داغش برایش خواند و
چشمهای تابان پر از ذوق شد ...سمانه
آمد و با واژههایش قطرههای آرامش پاشید
به لحظههایم .هدیهام را جلوی خودش باز
کردم وقتی سعید پیش تابان بود و من و او
در محوطه بیمارستان روی چمن نشسته

امام خمینی؟ق؟

تب ه ع شقند ...ع شق نور

ݧ ݧٰ
سلمی :بانوی
ایرانی مسلمان

بودن را باید در کالم رهبری؟ظفح؟ جستجو کرد 2.پایبندی
به اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی ،پرهیز از تنبلی
و ناامیدی ،داشتن تقوای فردی و سیاسی و  ...ازجمله
این شاخصها هستند.

کنی؟! و من هاج و واج در بیانتهایی
این حسابوکتاب میگفتم :هرچقدر
میتوانی دوستشان داشته باش سعید

دوسالگی تابان که جلو میآید خودم
را پشت دیوار اتاق دکتر پنهان میکنم
تا مرا نبیند که بیاید بپرد بغلم  ...تا مرا
نبیند که داغم کند ...تا مرا نبیند که باز
شرمندهام کند در مقابل امید و توسل!

«ما باید خودمان را بسازیم .اگر یک ملتی بخواهد
ّ
برای یک حرف حقی مقاومت کند ،باید از تاریخ
استفاده کند .ببیند در تاریخ اسام چه گذشت؟ و
آنچه گذشته ،برای ما سرمشق است».
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عىݫ ݬݔ ݣدݣاݤ ف ݤٮ
ݫ

***
آخ! که چه طفیلیای داشتیم و داریم....
سعید را ه میرفت ،مینشست ،بلند
مــیشــد ،نــفــس مــیکــشــیــد ،میگفت:
زه ــرا .طفیلیهای بــانــو کــه انــقــدر دل
ربایند ،میتوانی فکر کنی عظمت خود
ایـشــان چقدر میتواند دلرباتر باشد؟
ً
اصال میتوانی حساب کردنش را تخیل
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که تو هم طفیلی ایشانی بــرای من که
دوســت داشتنت اینقدر عزیز است.
نمیدانم چرا اآلن همه اینها برایم مرور
می شود؛ صحنههای بزرگ شدن تابان
البهالی شادى ها و شکرهای من و سعید
در پسزمینه ذهنم راه میافتد تا میرسد
به دو سالگیاش که گرم است و سوزان
و لحظههایش سخت نفس میکشند.

 ،1396/10/19 -3بیانات در دیدار با مردم قم
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قدری بخند...

به ایــام نــوروز که نزدیک میشویم ،در لیست
پروپیمان کارهای نوروزی ،برنامهریزی برای عیدی
دادن به عزیزان هم هست .برخی اسکناس نو تهیه
میکنند .برخی هم به بازار میروند و عیدیهایی از
جنس وسیله و کاال فراهم میکنند .دراینبین هم
افرادی هستند که دستبهکار میشوند و با عشق
عیدی درست میکنند و حاصل هنر و ذوقشان را
به عزیزانشان هدیه میدهند .در شرایطی که برنامه
اقتصادی یکی از اساسیترین ارکان برنامهریزی
خانوادههاست ،شاید هنر دستان ما در این مسیر
کمککننده باشد .هدف ما در بخش ترمه آموزش
هنری زیبا و کاربردی و درعینحال ساده برای
شما بانوی عزیز است .در این شماره ،سفرۀ ترمه
از ایدههایی برای هدیه عید پرشده که میتواند
جرقهای برای کسبوکار خانگی شما مخاطب
عزیز هم باشد .موفق باشید 

میلیمترهای ب ــودن تــابــان در درون ــم،
کیلومترهای حضور خداوند را رقم زد و
لحظههای حرکتش ،شرمندگی سکوتم را
در برابر دعاهای مضطر سعید بیشتر کرد...

سعید توی گوشش اذان و اقامه گفت
و توى گوشهاى کوچکش زمزمه کرد:
اسمت را «تابان» میگذاریم که بدانی
طفیلی مادرمان ،زهرایی؟اهس؟ .تو کنیزی
و ایشان ،بانو  .میتوانی در کنیزیات
بدرخشی مثل ایشان که در بندگی شان،
زهرا بودند و درخشان!

 ،1396/11/19 -1دیدار با فرماندهان و کارکنان
نیروی هوایی ارتش

 ،1394/6/18 -2بــیــانــات در دیـ ــدار اقـشــار
مختلف مردم

و نیز بعضی از کشورهای دیگر اروپایی
1
مثل انگلیس و غیره؛ اینها دشمناند.
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«به نام خدای بخشنده مهربان .به نام
خدایی که نور است .به نام خدایی که
روشنیبخش نور است .به نام خدایی که
نوری است بر نور .به نام خدایی که تدبیر
کننده امور است .به نام خدایی که نور را
از نور خلق کرد .سپاس خدایی را که نور
را از نور خلق کرده و نازل ساخته است
نور را بر کوه طور .در کتابی نوشتهشده در
صحیفههایی منتشرشده ،بهاندازهای
مقدر شده بر پیغمبری عالم و دانشمند
و سپاس خدای را که او به قوه و غلبه،
ذکر شده است و به مباهات مشهور است
و بر خوشی و سختی شکر شده است.
و درود فرستد خدا بر سید ما محمد و بر
آل او که طاهر هستند».

این دعا را دیگر حفظ شــدهام ،بس که
سالگی «تابان» البهالی روزهای تبدار
دو
ِ
سوخت و ما هم با پایین نیامدن تبش مدام
پلههای بیمارستان را باال رفتیم!

انگار دماسنجها آن روزها دیوانه شده
بودند و چشم و همچشمیهای کورکورانه
آنها را وادار میکرد تا هرروز هرکدامشان
درجهای باالتر را نشان دهد .هنوز هم هر
وقت دماسنج میبینم گر میگیرم؛ حتی
حاال که «تابان» در آغوش تخت خوابش،
زندگی را آرام نفس میکشد ،دماسنج
اتاقش مضطربم میکند . ...این متن را
که براى «سلمی» نوشتم ،یادم باشد بروم
یک دعای نور بچسبانم باالی دماسنج
تا زیر سایه واژههایش در هوایی خنک

***
نــمــیدانــم دکــتــرهــا چــرا نمیفهمیدند
علت بــاال رفتن تب تابان را و چــرا هر
ً
ک ــاری مــیکــردنــد نهایتا یــک روز روی
درجهای باال متوقف میشد و روز بعد
دوباره  ،سهباره و صد باره باال میرفت
و گریههای من در درونم فروکش میکرد.
سعید ،اما دستانش از اول باال بود ،رو به
آسمان خدا ،توی نمازخانه بیمارستان
مینشست و نفس نفس تابان را از خدا
میخواست؛ همانطور که بودنش را از
خــدا خواسته بــود؛ رو بــروی بقیع وقتی
چشمهایش گمشدگی آرامگاه حضرت
زهرا؟اهس؟ را فریاد میکردند .و وقتی من
ناامیدتر از ایــن بــودم که بــاور کنم یک
ماه بعد فریاد اشکهای او و کوثرانگی
بانو (اآلن که دارم مینویسم خجالت
میکشم از وسعت مهربانیشان) باعث
شود قلب کوچکی در وجودم شروع کند
به تپیدن ...اما تپید و مرا از همسایگی
نجواهای ناامیدانه شیطان به سمت
زمزمههای نور برد.

«تابان» که به دنیا آمد ،برایمان مثل روز
روشن بود که هدیه اى است که سالمتش
ً
را و اصال بودنش را از مهربانی حضرت
زهرا؟اهس؟ داریم .

دشمن یعنی چه کسی؟ یعنی آنکه
از انقالب آسیبدیده؛ آنهایی که یک
حکومت دستنشانده مطیعی در این
منطقه بسیار ّ
حساس داشتند که مطیع
آنها بود و همهچیزش در اختیار آنها
بود؛ هم سیاستش ،هم اقتصادش ،هم
درآمدش .آنها این را از دست دادند و
ّ
متضرر شدند؛ در رأس آنها آمریکا است
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نفس بکشد و جیوههایش کمی استراحت
کنند! فکر خوبی است.
ُ
گرگرفتگیام آرام میشود با این خیال
و خنکای مطبوع اجابت آن روزها ،در
درونم میوزد.

چه خوب که سعید را داشتم و دارم تا
بند امیدواریاش مرا نیز به آسمان وصل
کند ...یادم باشد یک الحمدهلل ویژه هم
بنویسم بگذارم توی جیب کتش! از آن
الحمدهلل ها که صفحهاش را پر از قلبهای
رنگی میکنم و انتهایش مینویسم چه
خوب خدایی داریم سعید! و او همیشه
بعدش یک لبخند میگذارد و میگوید:
«اهللاکبر» از این شیطنتهای شیرین تو!

2

بعضی میگویند چرا آمریکاییها
ّ
با ایران بدند؟ علتش این است که ایران
یکسره در مشت آمریکا بود ،در دست
آمریکا بــود؛ همه اج ــزای اصلی وجــود
کشور بااراده آمریکاییها حرکت میکرد؛
امام آمد و بهوسیله این مردم ،آمریکا را از
این مملکت بیرون کرد؛ باید هم دشمن
باشند ،باید هم دشمنی بکنند؛ و دارند
میکنند ،همین حــاال دارن ــد دشمنی
2
میکنند.

در قضایای آشوب دیماه سال ،1397
یک مثلثی ّفعال بودند :آمریکاییها و
صهیونیستها نقشه را کشیدند؛ اینکه
«بیاییم از شهرهای کوچک شروع کنیم،
[بعد] بهطرف مرکز بیاییم و مردم را نسبت
به مطالباتشان ّفعال کنیم و اینها را داغ
کنیم» .چند ماه روی این نقشه دارند
کار میکنند .یکی از دولتهای خرپول
اطراف خلیجفارس ،پول خرج کردند.
سازمان منافقین ،پادویی کرد .هدف
نهایی آنها هم معلوم است :براندازی
3
جمهوری اسالمی.

فصل الخطاب

 -4سوره ابراهیم آیه 7
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شاعران هنرمندند امــا معتقدم
شاعران آیینی هنرمندان نظرکردهاند.
تا عنایت و لطف صاحب نباشد
چــشــمــه شــاعــرانــگــیشــان بــرای
اهلبیت؟مهع؟ نمیجوشد .شاعران
آیینی به لطف و نظر صاحب حق
است که اجازه دارند مفاهیم عظیم
معرفتی اهلبیت؟مهع؟ را در ابیات
بنشانند و از سنگینترین روضهها
بگویند .گاهی یک غزل آیینی هم
اثر سخنرانی را دارد و هم روضه .در
ایام فاطمیه اگر توفیق حضور در
مجلس روضه حضرت مادر؟اهس؟
روزیمان نشد ،شعری بخوانیم که
ً
فاطمیهای به وسعت دل ،حتما
حال و هوای دیگری دارد.

زت
دو�باره ه ݣ� ݣ ݣ ݣمݣݣ��ر ݣݣ� ݣ ݣاݤ
ݣم ݣݣمادر!
ݤ� ݣ�ش ݣدݣ ݣ
صهݣ ت ݣ
ݣ
ݖ ݨݦ ز ݩݦ
س ت
ن ݣݣکوݣ ݫݬݣحپهاه ،ݣاݣحرـ
ݡٮ ݣݣمرا ݫݬݣݣݣٮب�ی ݣ

 -2سوره سبأ آیه « :46دو نفر دو نفر و یا یک نفر
برای خدا قیام کنید»...

 -3بخشی از وصیتنامه شهید محسن حججی

میلیاردها دالر هزینه کــردنــد ،سالها
شبکهسازی کردند ،مزدور پروری کردند
برای اینکه بتوانند از درون ،کار را مشکل
کنند .مسئولین امــروز آمریکا لو دادند
خودشان را و گفتند« :از بیرون نمیشود
با ایران دستوپنجه نرم کرد ،از درون
باید خرابش کنیم»؛ یعنی کاری که چند
سال است دارند میکنند :شبکهسازی،
مزدور سازی.
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گزارش مستند:
ناگفتههایی برای نسل سوم
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مرغ همسایه

1
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همه حرکاتی که دشمن در این
چهل سال در مقابل ما انجام داده است،
پاتک انقالب است .انقالب ریشه دشمن
َ
را ازلحاظ سیاسی در کشور کند و دشمن
ً
حاال مرتبا پاتک میکند و در هر دفعه
هم شکست میخورد؛ اقدام میکند و
نمیتواند پیش ببرد؛ به خاطر ایستادگی،
ّ
به خاطر این سد محکم مردمی و ملی.

ف لف
�ݤ
ل� ݣ ݣ ݣط ݣ ݤݣا ݓ ݤݤ
�ص ݣ ݣ ݤا ݣ ݣ

1
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از نظر عده بسیاری همکاری و همافزایی
اقتصادی و سیاسی با آمریکا ،میتواند
بــرگ بــرنــدهای بــرای حفظ منافع ملی
ً
کشورها خصوصا در زمینه اقتصادی و
ً
سیاسی باشد .منافع ملیای که گاها
ادعا میشود جمهوری اسالمی ایران
پس از انقالب اسالمی ،خود را از آن
محروم کرده است!

معضالت فرهنگی این کشورها را نیز
باید ضرب در مشکالت اقتصادی آنان
کرد .به طور مشخص فیلیپین و تایلند،
به پیشنهاد آمریکا ،توریسم جنسی را
منبع درآمدزایی خود قرار دادهاند و بانک
جهانی نیز به بهانه توسعه گردشگری
و جـهــانـگــردی ،بــا اع ـطــای اعـتـبــارات
چشمگیر گسترش این صنعت را تشویق
میکنند .امروزه زنان چینی ،اندونزیایی،
اروپای شرقی و حتی آسیای میانه ،برای
تأمین نیازهای مالی خود در خانههای
فساد مشغول بــه کــار هستند .گرچه
این کشورها از گسترش بیبند و باری
و تجاوز و فرزندان بیپدر رنج میبرند اما
به علت اعتیاد به دالرهای آمریکایی،
توان مقابله با سیاست توریسم جنسی
را ندارد.

38

م
ف ف ق ٮݠݠݠیݤ ف� سو
لݤ ݣ ݣ ݤݤݤ
یݥ ݣس ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݤݤݣ
ݣهݫ ݭݔݣاݣ ݤ ݣ ݣݓݣ�ا ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
ݤݢٮ ݢگ�ى ݣه ݣ ݣ ݣ ݭݣݫ ݣ

سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

اهمیت این تعریف زمانی مشخص
میشود که بدانیم در بازنمایی رسانهها،
آمریکا ابرقدرتی اقتصادی و نظامی و نیز
بازیگر شماره یک فرهنگی در عرصه
روابط بین الملل معرفی میشود.
بعد از فــرو پــاشــی شـــوروی ،آمریکا با
قدرت و قوت بیشتر داعیه رهبری نظام
بین الملل را در رأس سیاستهای
جهانی خود قرار داد .به همین خاطر با
تأسیس سازمانهای متعدد بینالمللی
استانداردهای اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و آموزشی ،خود را به ساختارهای
دروننظامی سایر کشورها تزریق میکند.
ســازمــان ملل یکی از ایــن نمونههای

مشخص است که با ساختار عمودی
خود ،راه را برای اعمال سلیقه آمریکا در
میزان پایبندی به قوانین و منشورهای
بین المللی و همچنین اتخاذ سیاستهای
تشویقی و تنبیهی هموار کرده است.

سرزمین آفتاب؛ ژاپن
ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی
دوم ،ملزم به پرداخت غرامتی بزرگ شد؛
نیروی دفاعی جامع و تمام عیارش .طبق
قانون اساسیای که آمریکا بــرای ژاپن
نوشته است وظیفه دفاع از تمامیت ارضی
ژاپن به عهده آمریکا خواهد بود و ژاپن
حق داشتن ارتش مستقل را نــدارد .در
ادامه همین قانون بود که آمریکا چندین
پایگاه نظامی در ژاپن مستقر کرد .گرچه
بعدها ژاپنیها سعی کردند خأل نداشتن
ارتش را با تشکیل نیروی نظامی محدود
پر کنند و بودجههای کالنی را برای تقویت
صنایع نظامی خود به تصویب رساندند؛
اما با وجود قراردادهای بین المللیای که
نیروهای نظامی آنان را محدود و مقید
کرده است ،موفق به تشکیل ارتش ملی
نشدند .این یعنی تا همین امروز دفاع از

دلیل عمده ایــن وضعیت نابهسامان
اقتصادی ،رقیبتراشی است که آمریکا
در جنوب شرقی آسیا در برابر ژاپن داشته
است .مالزی ،کره جنوبی ،تایوان ،سنگاپور
و اندونزی ،با حمایت آمریکا بازار منطقه
و دنیا را از دست ژاپن گرفتهاند .عالوه بر
این ژاپن توان مقابله سیاسی با آمریکا را
هم ندارد .امروزه یکی از شعارهایی که
موجب جلب آراء توسط کاندیداهای
ریاست جمهوری ژاپن میشود ،وعده
برچیدن پایگاههای نظامی آمریکا از خاک
ژاپن است که البته تا کنون هیچکدام
از رؤســای جمهور ژاپــن موفق نبودهاند
و این وعده همیشه در حد شعار باقی
مانده است!

ببرهای آسیا
نیروی کار ارزان ،زمین ارزان ،معافیتهای
مالیاتی حاکمان به شرکتهای آمریکایی
و دسترسی به بازار مصرف آسیا از جمله
ویژگیهای فیلیپین ،اندونزی ،مالزی،
سنگاپور ،تایوان و کره جنوبی است.
خدماتی که همگی سبب حمایتهای
مالی و تکنولوژیکی آمریکا از آنان شده
و پایهای برای رشد اقتصادی کشورهای
جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است .تا
اینجای ماجرا بارها در بازنماییهای
رســانــهای بیان شــده و از ایــن کشورها
الگوهای افسانهای برای ایران ساخته
شده است.
ً
اما طبیعتا این وابستگی مالی و تکنولوژیکی
پیامدهایی را هم بههمراه دارد .وابستگی
اقتصادی این کشورها به اقتصاد جهانی
باعث افزایش آسیبپذیری آنها در برابر
نوسانات اقتصادی بینالمللی و بهویژه
اقتصاد آمریکا شده است .کمااینکه با
بحران  2008آمریکا اقتصاد این کشورها
به شدت دچار رکود شدند .نکته مهم
ً
اینجاست که آمریکا اخـیــرا سیاست

در عین افزایش رشد تولید ملی در تمامی
این کشورها ،نسبت بدهی دولتها به
تولید ناخالص داخلی آنان هم افزایش
یافته و ایــن نسبت در بعضی از این
کشورها مثل کره جنوبی به چهل درصد
میرسد! اگر همین روند ادامه پیدا کند
درجه آسیبپذیری و احتمال ورشکستگی
به شدت افزایش و رتبه اعتباری کاهش
پیدا میکند و در آخر منجر به پذیرش
برنامههای اقتصاد ریاضتی خواهد شد.
شبیه اتفاقی که در حال حاضر در یونان
و اسپانیا رخ داده است .خالی از لطف
نیست که بدانیم میزان این بدهی در
ایران ناچیز است.

3
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ف
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مرݣ ݣ ݣ ݥ

اگر بخواهیم تعریف عرفی و کوتاهی از
ً
انقالب اسالمی ایران داشته باشیم ،غالبا
ذهن همه ما به سمت یک گزاره می رود؛
انقالب اسالمی سبب پارهشدن رشته
روابط ما با ایاالت متحده آمریکا شد.
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تقویت اقتصاد ملی خود را دنبال میکند
و خطر خروج سرمایههای آمریکایی از این
کشورها ،آنها را به اولین قربانیهای این
سیاست تبدیل خواهد کرد.

انقالبی بمانیم تا مصداق نصرت الهی
باشیم؛ ان تنصروا اهلل ینصرکم .1درواقع
تنها راه ساختن ایران قدرتمند ،انقالبی
ݒݦ
انــدیـشــیــدن ،انقالبی تصمیمگرفتن و
ݫ ݕݬىرݣ ݩݧوݐں ݣݠدݣهݤ ݣوݣ ݫݣىݫݬݣ ݣهݤݔرݣ
انقالبی عملکردن است .بهعبارتدیگر

مهمترین عامل برای استمرار کمک الهی
و ...که امــام خمینی؟وضر؟ به حالشان
این نشست عطش ما را برای دانستن حقایق
و موفقیت انقالب در حرکت به سمت
غبطه خورده و حتی آنها را رهبر خطاب
قبل و بعد از انقالب اسالمی بیشتر کرد و
تمدن اسالمی ،بصیرت در شناخت،
میکند ،غیرممکن بود .هیچ مدرسه و
نیاز به بررسی و تفکر دربارهی آنچه قبل از
شجاعت در تصمیم و جسارت در عمل
دانشگاهی نمیتواند نوجوان کم سن و
شاخص و معیاری برای هزینه
کسبرا در
گذشتههایبود
انقالب بر سرزمین ایران
و حفظ استقالل بیاننشده است .پس
انقالبی بودن آن است
معرفتی
سال دههی هفتاد را به چنان
ً
«تمدن اسالمی» است که باید با برداشتن
است .نشانهی ݒ
چشمها را باید شست،
مقایسهی ای ــران و کــره اســاســا اشتباه
ݣ� ݣ ݣ ق
شرایط ،ف
بسیاری
نمود .عالوه بر اینکه پاسخ
ما زنده
گامهای مؤثر و جدی در مسیر تعالی و
جور دیگر باید دید
است ،زیرا مفهومی به نام استقالل در
که هر کس در ف ݦرگهرا�ݣ ݤ
ݣمسىىبهدمسئولیت
همهی
باشد.از
پوشی
برساند که عالوه بر چشم
سعادت انسان همراه
کره جنوبی وجود ندارد .بر اساس مبانی
برای بررسی میزان موفقیت در رسیدن
جدیدی
از سؤاالتمان را گرفتیم ،سؤاالت ً
اســالمــی معتقدیم کــه صــرفــا توسعه و
انقالبناپذیر به به آرمانهای انقالب باید واقعیتها را
مظاهر دنیا ،با اشتیاقآرمان
خــود عمل کند و انجام آن را موکول و
وصف
کارآمدی در صنعت ،پزشکی و  ...برای
کامل بیان کنیم .برای مثال در واقعیتی
وقتی حرف از آرمانهای انقالب اسالمی
هرکدام از
ذهنمان شکل گرفت؛
هم در
ً
تحقق تعالی فرد و پیشرفت جامعه کافی
مانند جنگ تحمیلی باید در نظر گرفت
معلق به اقدام دیگری و یا دیگران نکند.
خواهد
میمیگیریم
دلمرا در نظر
«خیلی جامعه
شهادت بگوید :میشود ،صرفا
نیست ،بلکه وجود استقالل و حفظ آن
که کشور در چه شرایطی وارد جنگ شد،
و از ُ
وقوع
با
هستیم.
غافل
آن
انسانی
عد
ب
ایم؟ آیا
حدی انقالبی عمل کرده
ما تا چه
معیار اصلی است؛ بنابراین چشمها را
در چه وضعیتی جنگ را اداره کرد و با چه
عمل
پیروزی
انقالب است .از اهداف
ذهنمان پدید آمده
در
ایــن روزهــا در حــال گــذرانــدن لحظاتی
ازی بروز جلوه
بعدزمینه
باراسالمی
انقالب
ظهور ّهایامام
انسانبهو جامعه یکبار قبل و یک
اسالمی درگروتربیت
باید شست و همهی شرایط و زمینهها
دستآوردی از جنگ خارج شد .ایران
هستیم که خاطرههای پرشوری در آن
انقالب گرفته تا اینکه چقدر دررسیدن
تعالی انسانهای متکی به «ایمان» و مزین
قرارداد.راتوجه
جامعه
فردی خودمان در
به نقش
ازآنجاکه انقالب ما مبنای اسالمی دارد،
ّ
در بیان واقعیت انقالب موردتوجه
با نیاز به واردات سیمخاردار (سادهترین
موفقیتها
قرآنیبودهایم ،از علت
شعاربه آنها موفق
نقش بستهاند .شاید پدران و مادران ما
حضرت
ـهاین آرمان
اوج
«عمل
خیال
مهیا وشد .بـ
صالح»ـوم
ـد ش ـ
خمینی؟وضر؟منظر دین بررسیزمـ ــان؟جع؟ شـهـبهـیـ
امام بنابراین انقالب باید از
وسیلهی دفاعی) وارد جنگ شد و
و حتی ناکامیها تا چگونه تالش کردن
هم طرحی در تصویر این خاطرات زده
رسیدن به مقام شهادت از مسیر جهاد
معیار سنجش
دانسته و ناامید
موشک باازآن را ناچیز
ساختایم یا
داشته
شود .هدف دین هم شخص انسان و هم
توانمندی درونزای
2
باشند .چهل سال پیش ایران عزیزمان
«أنداشتن امید و
بود :برای
ازخودگذشتگی و ایثار
استمادرانکهیا دو
است.زرنگی
تجلیمی ِشود و اهدافخودم میگویم این
فردی»
اهداف وو
رسیدن بهمثنی
تقوموا هلل
ازنظر دین اسالم ،معیار تعالی انسان و
جامعه را شامل
کل
جنگ فارغ شد و در یککالم ،در آغاز
شاید دهها سؤال دیگر  ...به همین دلیل
تولدی دوباره یافت و با انقالب مردمی و
همسران شهدا نیز ازجمله دستآوردهای
جامعه تقوا است .تقوا
هر دو ،همسو و همافزا هستند تا جایی
کارگزاراندو ُبعدکشور
انتخابات
ایم؟ در
بوده
خواست پیشرفت ِ
جنگ ،دشمن با ابزار تحریم می
حضوردکتر علی
شعار با حضور آقای
این نشستی را
اسالمی نفس تازهای کشید .امروز انقالب
انسان است
در ُبعد
بار شهید شوم3».انقالب
است
تعالیآن
مهم
اسالمیی
نکته
باقریدر کهاوج
مردم
دارد :ایمان و عمل صالح که باید در
ظلمت اقتضائات هر
پایبندی به مبانی و
ّ
جلوی صادرات سالح به ایران را بگیرد
دادیم.
ترتیب
ایستاده
اسالمی ما در قلهی چهلسالگی
ظهور
بستر
انقالب،
پیروزی
از
قبل
که
انسان سنجیده
جامعه و
عالوه بر تقوای سطح
دو میتواند تمدن اسالمی را بسازد .در
شوند.های
ویژگی
چقدر
فردی
و اکنون با ابزار تحریم میخواهد جلوی
است .انقالبی که در تمام این چهاردهه
محصول چنانچه
پدیدهها وجــود نداشت.
که چنین انسان این
تربیت
هایی
انقالب
خیابانهای
تــقــوا در انــســان را «ت ـقــوای شخصی» و
پیشروی انسان
انقالب اسالمی
هدفو ِ
درسؤاالت رسمیت
شاهی ،اولین
ستم نشست با طرح
صادرات سالح از ایران را بگیرد!
خارچشم دشمنان بوده و هست .رسانههای
حضرت امام خمینی؟وضر؟ در توصیف
(جامعه) را «تقوای
رادر حا کمیت
تـقــوای سیاسیتقوا
«ســعــادت و تـعــالــی» و هــدف جامعه
البته در
شناخته و
یافت .برخالف تصورمان که منتظر
یکی از نواقص ما در بیان واقعیتها
دشمن با هزاران ترفند و میلیاردها دالر
اولینانقالب
تربیتشدهی
انسان و جامعهی
منشأ
ـوزش.
استســت .پیشرفتهستند و نهتنها آم ـ
سیاسی» مینامندُ .بعد ایمان در تقوای
تاسوعا و
تحریمآزادی در
1357و تکامل» ا
عاشورای «پیشرفت
شعارهای انقالب
اشارهی مستقیم به
نداشتن معیار است .درزمینهی توسعه،
هزینه میخواهند سالها فشار و
اسالمی فرمودند:
تربیتخدا و دستورات الهی
شخصی ،اعتقاد به
جامعه دو جنبهی مادی و معنوی دارد
فرزندانمان و
ایم؟ برای
نظر گرفته
بــودیــم ،صحبتهای ایــشــان پــازل
غربگرایان ایران را با کره جنوبی مقایسه
ّ
را بهپای انقالب اسالمی بنویسند و با
و ُبعد عمل صالحش ،انجام واجبات
ادبیات اقتصاد
ـادی آنرا در
جبههکه ُب
هاعد مـکه
مبناهایدر
جنگ
دوران
مردم ِ
بنابراین،ملت
است؛ مدعی هستم که
تعالی آنها خانواده «من باجرئت
جدیدی
مان را مطابق
و یا ذهنی
امروز کرده و شاخصهای ّ
مادی نظیر تعداد
بزرگنمایی مشکالت کنونی کشور،
در
ـرف
ـ
ط
آن
از
ـت.
ـ
اس
محرمات
ـرک
ـ
ت
و
پیشرفت
و
نامند
می
«توسعه»
سیاسی
عصر
در
آن
میلیونی
ی
توده
و
ایران
محسن حججی
هایی نظیر
شخصیت
چید و افق دیدمان را برای قضاوت
مدرسه ،هواپیما ،جــاده و  ...را معیار
ناامیدمان کنند.
تقوای سیاسی ُبعد ایــمــان ،اعتقاد به
شانجامعه» است.
دینی «تکامل
معنوی همان
عهدای
رسانه
فرهنگی
وظیفهی
انجام
دنبال
فقط به
ملت وحجاز در
که دشمن در جنگحاضر بهتر از
روشن کرد.
مورد انقالب
منصفانه در
قرار میدهند ،درحالیکه از مهمترین و
ما دههی شصتیها و هفتادیها شاید
پذیری  ،اعتقاد به نصرت الهی ،
چه باید بکنیم؟والیت
ازآنجاکه هدف از تمدن اسالمی ساختن
رس ـ ــولاهلل؟ص؟ و کــوفــه و عـــراق در
و...
آنچه پیش روی شماست گــزارش
عالیترین هدف انقالب اسالمی یعنی
تراز اسالم
انسان
جوانان
ناب محمدی؟ص؟با تمام قــوا ،ایمان وعهداندیشه
اقدام
مشروط دربه
خود را
حضور
آن روزهای پرشور انقالب را درک نکردهبودند و
ی حسین بن
امیرالمؤمنین؟ع؟ و
است.
ایشان به قلم ما
صحبتهای
 -1آیه  59سوره نساء
اســتــقــالل کــشــور غــافــلانــد! استقاللی
باشیم ،اما بسیار از آن شنیدهایم و با
است ،بنابراین رسیدن متوازن به هر دو
 -2آیه  7سوره محمد؟ص؟« :ای کسانی که ایمان
علی؟ع؟ هستند».
ً
 -1دکترای اقتصاد ،معاون سابق شورای عالی
کشورمان
شهداسرگذشت و تاریخ
فهمیدیمخونتا از
که با باالترین هزینه یعنی
آوردهاید اگر (دین) خدا را یاری کنید یاریتان
شرایط حاضر ،قطعا سؤاالت زیادی هم
فردی پیشرفت،
مقام و یا حرکت فالن جنبه
بسترساز شکلگیریایرانی را هدف گرفته است ،خانوادهها
نکردند.
فالن امنیت ملی
بهدستآمده است ،ولی متأسفانه هیچ
میکند و گامهایتان را استوار میدارد».
آ گاه نباشیم به فهم واقعی از نعمت انقالب
مسئولیتی مضاعف دارند تا هم جلوی
39
38
از سوی دیگر ما در بررسی دستاوردهای
اسالمی نمیرسیم و البته برای پاسخ به
ً
آثار تخریبی این تهاجم وحشیانه را بگیرند
ِ
انقالب اسالمی نباید صرفا موشک و
سؤاالت جدیدمان هم به مطالعه ،تفکر
و هم بااحساس تکلیف برای پاسداری
اورانیوم با غنای بیست درصد و ...را در
ّ
و تالش مضاعف نیاز دار یــم؛ اما آنچه
از هویت اسالمی و ملی ،بیشازپیش در
نظر بگیریم .ارتقای انسان ،بینظیرترین
روشن است امروز باوجود تمام مشکالت،
تربیت جوانانی در تراز محمدحسین،
دس ــتآورد انـقــالب اســالمــی اســت که
شکرگزاری نعمت انقالب اسالمی ایران
محسن و ...بکوشند.
در هیچ ســازوکــار دیگری در جهان به
وظیفهی همهی ماست .چون ثمرهی
نکته مهم دیـگــر آن اســت کــه ارمـغــان
دســت نمیآید .بــدون فضای انقالب
شکر ،بارور شدن امید و تقویت روحیهی
انقالب اسالمی برای ملت ایران وجود
اسالمی تربیت اسطورههایی نظیر شهید
استقامت در سختیها است و وعدهی
استقالل سیاسی مانند انتخابات ریاست
محمدحسین فهمیده و زهرا حسینی
صادق خداوند که فرمود« :اگر شکر گزارید
جمهوری و مجلس و بستر استقالل
(نوجوان  17سالهی حاضر در دفاع مقدس)
ً
4
حتما بر نعمتهای شما میافزاییم»...
اقتصادی و فرهنگی در کشور است که
 -1آیه  7سوره محمد؟ص؟
را در پی دارد .انشاءاهلل

سلمݧݧݧݧٰی :بانوی
ایرانی مسلمان

ݒݦ
ݫىݬݕرݣ ݩݧوݐں ݣݠدݣهݤ ݣوݣ ݫݬݣىݣ ݣهݤݔرݣ
تمامیت ارضی ژاپن با منافع ملی ایاالت
متحده آمریکا گره خورده است!
جالب توجه است که اقتصاد ژاپن هم
در اقتصاد بینالمللی هضم شده و به
همین خاطر است که به شدت تحت
تأثیر شوکهای بینالمللی قرار دارد .نمودار
رشد بخشهای کشاورزی ،خدمات،
حملو نقل و معادن ژاپن بعد از بحران
مالی  2008در آمریکا ،سیر نزولی شدیدی
داشـتــه و نــرخ رشــد صنایع و خدمات
عمومی آن در بهترین حالت بدون رشد و
ً
در سطح نسبتا ثابتی باقی مانده است؛
یعنی در بیستسال اخـیــر ،نــرخ رشد
ً
متوسط ژاپن تقریبا صفر بوده است .در
این اوضــاع ،زنــان در اولویت اخــراج از
مشاغل قرار دارند .این در حالیست که
درصد حضور فعال زنان در ژاپن ،کمتر
از کشور آفریقایی روآندا است و قوانین
مربوط به زنان در این کشور به یکصد
سال پیش برمیگردد.

گلیمهای آبی که امضای ثابت برای همه دیدارهاست و حرفهایی از جنس نور که دلها را میتکاند و چشمها را روشن میکند .هر
بار ماییم و حسینیه امام خمینی ،اما این بار ،چهل سال از پیروزی انقالب میگذرد و در این جشن چهلسالگی دنبال نشانه هستیم.
نشانههایی که راه را برای ما روشنتر کند تا سنگاندازیهای دشمنان را خوب بشناسیم و از تالش خسته نشویم .مثل همیشه با بررسی از
رهنمودهای مختلف رهبر عزیزمان نکات کلیدی پیش چشممان آمد و جالب اینجاست که فهمیدیم همه دشمنیها از کجا سرچشمه
میگیرد .این رهنمودها چلچراغ طی مسیر است انشا اهلل.

برای رسیدن به حد آرمانی این دو باید به
ظرفیتهای داخلی اتکا کنیم و سبک
زندگی اسالمی-ایرانی را با گفتار و کردار
ݒݦ
خود رونق دهیم..
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