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زن  مقایسه ى     به    همیشه  
دراسالم و غرب پرداخته ایم ولى 
آیا    مقایسه ى درستى داشته 

ایم؟
ایران  اکثرا مى شنویم که ما در 
ولى  نداریم  آزادى  اسالمى، 
اما  دارد  وجود  آزادى  درغرب 
شده  انجام  هاى  بررسى  طبق 
که  اى  آزادى  این  که  بینیم  مى 
شعار  دهند  مى  سر  درغرب 
دروغینى بیش نیست!                         

از  را  زن  آزادى  اول  بیایید 
که  چرا  کنیم  تعریف  منظرغرب 
زندگى زنان غربى چندیست که 
برسر زبان ها افتاده و با یک سرچ 
آمارى  توان  مى  گوگل  در  ساده 
که از احقاق راستین حقوق زنان 
را  گیرد  مى  صورت  غرب  در 

مشاهده نمود. آمارى که حاکى از بى پناه 
شدن و مبدل شدن به موجودى ضعیف 
براى زن خواسته  آزادى  نام  با  که  است 
درآن  بتواند  زن  یعنى  زن  آزادى  اند. 
چیزهایى که منتهى به مسائل جنسى و 
شهوانى است آزادانه رفتارکند و دیگران 

هم بتوانند با زن آزادانه برخورد کنند.
است  هرزه  مردان  آزادى  درواقع 

براى تمتع از زن.
یا  است  آزادى  اسمش  این  واقعا  آیا  اما 

اهانت؟!
طبق این تعریف آرى ما در ایران اسالمى 

آزادى اى نداریم.
کسانى که در دنیاى غرب طرفدارحقوق 
واین  اند  زن  به  ستمکاران  هستند  زن 
که  خواهدشد  برطرف  درصورتى  ستم 

تفکر اسالمى حاکم شود.
ممکن است بعضى تصورکنند که دین و 
آیاتى  ولى  ندارند  موافقتى  باهم  آزادى 
از قرآن گواه این مسأله است که مفهوم 
آن  از  پیش  ها  قرن  انسان  بودن  آزاد 
فکر  به  اروپایى  رهبران  و  متفکرین  که 
ازحقوق  یکى  را  بشر  آزادى  که  بیفتند 
است.  شده  مطرح  دراسالم  بدانند  او 

تاآزادى  گرفته  انسان  روح  آزادى  از 
سیاسى، اقتصادى،فکرى وعقیدتى.

حقوقى  از   1916 سال  تا  زن  غرب  در 
رأى   حق  تحصیلى،  مدرك  مانند:گرفتن 

و مالکیت، حق سیاسى محروم بود.
در زمان حال نیز چنین است. براى مثال 
چندى پیش همایشى در فرانسه با حضور 
دانشمندانشان برگزار شد با موضوع: آیا 
به  اول  روز  در  آنها  است؟!  انسان  زن 
نتیجه اى نرسیدند و ادامه ى آن به روز 
غرب  همان  این  آرى،  شد.  کشیده  دوم 
مدافع حقوق و آزادى زن است! غربى که 

حتى درانسان بودن زن هم شک دارد.
آیات  طبق  و  اسالمى  بینى  درجهان  اما 
ى  جوهره  یک  از  مردان  و  زنان  قرآن 
نسا  ى  سوره  برخوردارند.در  انسانى 
ازیک  را  مردم!ا...شما  *اى  میخوانیم: 
ومرد  زن  آفرید.بنابراین  واحده  نفس 
ولى  برابرند  باهم  انسانى  ازنظرجایگاه 
اند  پذیرفته  زندگى  در  که  نقشى  بدلیل 
وشرایطى که دارند باهم متفاوت هستند 
مکمل  آنها  شده  باعث  تفاوت  واین 
با  وجه  هیچ  به  یکدیگرباشند،اماآنها 
یکدیگر درتضاد نیستند.* طبق فرموده  
آزادى  شعارهاى  درمقابل  آقا:  حضرت 

ما  این  زن،  حقوق  از  دفاع  و 
نیستیم که باید از موضع خودمان 
منحط  فرهنگ  این  کنیم  دفاع 
خودش  از  باید  که  است  غرب 
دین  دستورات  وقتى  کند.  دفاع 
نکنیم  دخیل  زندگى  اداره  در  را 
و افسارگسیخته از هوى و هوس 
بهره  هدفمان  به  رسیدن  براى 
ببریم مى شود همان که میبینیم، 
از غرایز وجود آدمى  خشم یکى 
است و خشونت فعلیت بخشیدن 
به این غریزه است که آمار آن را 
نسبت  الخصوص  على  غرب  در 
اگر  دید.  توان  مى  زن  جنس  به 
راه و هدف خلقتمان را گم کنیم 
صداى  که  میرویم  بیراهه  به 
کر  را  جهانیان  گوش  افتادنمان 
مى کند. زن در غرب خیلى وقت 
است از چشم ها افتاده ولى گویا صداى 
آن هنوز به گوش روشنفکرنماها نرسیده 
نسخه  باورکنند  نمیخواهند  که  است 
درغرب  زنان  براى  سردمداران  که  اى 

پیچیده اند آنان را بیمار کرده است.

آزادى زن غربى 
یعنى زن بتواند در آن 

چیزهایى که منتهى به 
مسائل جنسى وشهوانى 
است آزادانه رفتارکند و 
دیگران هم بتوانند با زن 

آزادانه برخورد کنند.درواقع 
آزادى مردان هرزه است 

براى تمتع از زن.
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زن در غرب، این تذهبون؟!

خانم جوادى نسب

نتیجه اى نرسیدند و ادامه ى آن به روز 
غرب  همان  این  آرى،  شد.  کشیده  دوم 
مدافع حقوق و آزادى زن است! غربى که 



محیط  که  دارد  فراوانى  اصرار  اسالم  دین 
زن  کامیابى  براى  کاملى  آمادگى  خانواده، 
اعتقاد  به  باشد.  داشته  دیگر  یک  از  و شوهر 
است که  گامى  اولین  ازدواج  شهید مطهرى، 
انسان از خود پرستى و خود دوستى به سوى 
ازدواج   از  تا پیش  بر مى دارد،  دیگر دوستى 
تنها یک (من) وجود داشت  و همه چیز براى 
(من) بود، اولین مرحله اى که (من) شکسته 
میشود و به (ما) تبدیل میشود، ازدواج است.
محکم)یاد  پیمان  عنوان(  به  ازدواج  قرآن  در 

شده است.
اهداف  از  و  است  آرامش  ازدواج  اولین هدف 
دیگر حفظ عفت و اخالق فردى و اجتماعى 

است.
ازدواج سه کارکرد مهم دارد:

1) ارضاى نیاز هاى عاطفى بین اعضاى خانواده 
و مخصوصا زوجین؛ افراد خانواده باید دوست 
کانون  در  را  شدن  داشته  دوست  و  داشتن 

کنند. تقویت  خانواده 
حضرت آیت اهللا خامنه اى 
خانواده  فرمایند:"پدر  مى 
به بچه ها باید بیاموزد که 
خود  مادر  پاهاى  و  دست 
پدر  اگر  حاال  ببوسند،  را 
خانواده به زن خانواده که 
اهانت  است،  ها  بچه  مادر 
بچه  آیا  کند،  خشونت  و 
را  پاهاى مادر  و  ها دست 
مى بوسند؟ در نگاه دینى، 
اصل کرامت باید حاکمیت 

داشته باشد".

اگر  است؛  جنسى  غریزه  و  نیازها  ارضاى   (2
انجام شود،  عاطفى درست  و  مهرورزى  اصل 
یقینا حقوق متقابل زوجین به درستى انجام 
روایات  ندارد.  وجود  ضعفى  و  شد  خواهد 
زیادى وجود دارد که زن براى مرد و مرد براى 
زن معطر و تمیز باشد، دلبرى کند و عالقه و 

محبت خود را نشان دهد.
3)اصل سوم، تربیت نسل است؛ بچه ها در این 
خانواده تربیت مى شوند که پدر و مادر درس 
بخشندگى، آرامش، امنیت و تعدى نکردن به 

حقوق دیگران را به آنها بیاموزند.
روانى،  آرامش  پذیرى،  قانون  پذیرى،  جامعه 
به وجود مى  این سه کارکرد  از  و...نیز  انفاق 

آید.
حضرت آیت اهللا خامنه اى مى فرمایند:"مهم 
دارد،  احتیاج  آن  به  بشر  که  چیزى  ترین 
آرامش است. سعادت انسان در این است که 
از تالطم و اضطراب روحى در امان و آرامش 
را  این  باشد.  قرار داشته  روحى 
دهد؛(و  مى  انسان  به  خانواده 
جعل بینکم مود و رحمۀ)،رابطه 
درست زن و مرد این است: هم 
دیگر را دوست بدارند و به هم 
ورزیدن  عشق  بورزند،  عشق 
قبول  مورد  خشونت  همراه  به 
محبت  بدون  مهربانى  نیست، 

هم مورد قبول نیست.
ترین  مهم  از  یکى  امروزه 
بالهایى که گریبان کشور هاى 
آنها  و  به شدت گرفته  را  غربى 
را به وضعیت نامطلوب شدیدى 

دچار کرده، مسئله خانواده 
است، لذا هر مردى که شعار 
خانواده بدهد، از نظر غربى ها 
و بخصوص از نظر زنان در غرب یک فرد 
چرا؟  است  محبوب  فرد  یک  و  مطلوب 
بنیاد خانواده رنج میبرد؛  تزلزل  از  چون 
به خاطر این که متاسفانه غرب، خانواده 
و  زن  و  مرد  براى  که  را  کانونى  یعنى 
بخصوص براى زن محیط امن و آرامش 

است، از دست داده است.
اگر پیوند انسان ها در مجموعه  خانواده، 
پیوند ایمانى باشد، محدود به این جهان 
بهشت  و  باقى  جهان  در  و  بود  نخواهد 
سرمدى نیز ادامه خواهد یافت. افراد یک 
توانند  نیز مى  بهشت  ایمانى در  خانواده 
در کنار هم باشند و از انس با یک دیگر 
لذت ببرند واین آرامش پایدار را ابدى نیز 

بدل سازند.
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(و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا)

خانواده، زمینه ساز سعادت

کانون  در  را  شدن  داشته  دوست  و  از تالطم و اضطراب روحى در امان و آرامش داشتن 
را  این  باشد.  قرار داشته  روحى 
دهد؛(و  مى  انسان  به  خانواده 
جعل بینکم مود و رحمۀ)،رابطه 
درست زن و مرد این است: هم 
دیگر را دوست بدارند و به هم 
ورزیدن  عشق  بورزند،  عشق 
قبول  مورد  خشونت  همراه  به 
محبت  بدون  مهربانى  نیست، 

هم مورد قبول نیست.
ترین  مهم  از  یکى  امروزه 
بالهایى که گریبان کشور هاى 
آنها  و  به شدت گرفته  را  غربى 
را به وضعیت نامطلوب شدیدى 

سعادت    
این  در  انسان 
از  که  است 
اضطراب  و  تالطم 
امان  در  روحى 
روحى  آرامش  و  
قرار داشته باشد، 
خانواده  را  این 
مى  انسان  به 

دهد.



موضوعات  به  هالیوود  نفوذ  مهم  دالیل  از 
و جذاب  بدیع  از محتواى  آخرالزمانى جداى 
این  سیاستهاى  آزادانه  و  عامدانه  القاى  آن، 
آخرالزمانى  بستر  است.  بصرى  امپراطورى 
زمینه اى مناسب براى القاى تفکرات شیطان 
پرستى و پلید صهیونیست ها را فراهم کرده 
سال  تولید  ایکس  مردان  فیلم  در  است. 
شهرى  از  مردى  ظهور  از  پرده  بى   ،2016
اسالمى سخن میگوید که با قدرتى فرا زمینى 
فرد  این  دارد.  را  جهان  حکومت  تغییر  قصد 
که «ان صباح نور» نام دارد در ابتداى ظهور 
با  از حضورش  را  جهان  مردم  ندایى  با  خود 
خبر میکند، دقیقا شبیه چیزى که در اسالم 
بعنوان صیحه آسمانى به هنگام ظهور حضرت 
بقیۀ اهللا(عج) از آن یاد مى شود. در این فیلم 
از عناصر اسالمى به وفور استفاده شده است. 
بى  هاى  سربریدن  اسالمى،  شهرهاى  نماد 
محاباى منجى، خشونت بى حد او و... که همه 
اینها تماشاگر را با نوعى دوگانگى اعتقادى رو 
به رو میکند. هالیوود در این چند سال اخیر با 
سیاست هاى مبنى بر انکار، تحریف و دجال 
معرفى کردن منجى آسمانى، سعى در معرفى 
منجى جدید با معیار هاى خود داشته است. 
هالیوود در سال 2018 در فیلم جعبه پرنده 
منجى  دادن  نشان  پلید  رویکرد  خالف  بر 
میکند  معرفى  موجودى  را  او  اتفاقا  آسمانى، 

که بعلت شگفتى هاى وجودى، افراد 
خود  بیکران  هاى  زیبایى  مجذوب  را 
شیفته  افراد  فیلم  این  در  میکند. 
منجى را دیوانه مى نامد که به تبعیت 
و اطاعت محض او دچار مى شوند و به 
همین علت شخصیت هاى اصلى فیلم 
براى جلوگیرى از رسوخ جذبه منجى 
چشم هاى خود را مى بندند و از نگاه 

کردن به او پرهیز مى کنند.
اما در فیلم اخیر پرفروش هالیوود بنام 
قهرمان  ضد  شخصیتى  شاهد  جوکر 
هستیم.  برو  رو  منجى  البته  صد  و 
ارضاى  براى  که  ضعیف  شخصیتى 
روحیه مبارزه با ظلم خود و انتقام از 
ظالمان دست به کشتن افراد مظلومى 
شبیه به خود میزند. نوعى رفتار فرار 
آنارشیسم  جریان  ایجاد  که  جلو  به 
واقعى  دنیاى  در  گونه  مرج  و  و هرج 
میکند. فردى جنایتکار که در قاموس 
هالیوود  سوژه  بهترین  به  منجى  یک 
و  ها  آشوب  دادن  جلوه  موجه  براى 
شده  بدل  دنیا  سراسر  در  اغتشاشات 
که  است  قهرمانى  ضد  جوکر  است. 
به بهترین نحو در شرایط آخرالزمان، کمپانى 
فراماسونى هالیوود را به اهداف امنیتى سیاسى 
خود در شرق تا غرب عالم نزدیک کرده است، 
کما اینکه جلوه بارز آن را اکنون در تظاهرات 
شاهد  خاورمیانه  در  هدفمند  اغتشاشات  و 
هستیم. اثر دیگرى که با فاصله زمانى اندك 
با جوکر ساخته مى شود سریال مسیح است؛ 
سریالى که به خوبى همراه با جوکر در قامت 

منجى  معرفى  و  آسمانى  منجى  تخریب 
ایفاى  به  شکل  بهترین  به  هالیوودى  جدید 

این نقش مى پردازد. 
به  (ع)  مسیح  حضرت  مجموعه،  این  در 
نابود کننده معرفى میشود  اغواگر و  وجودى 
که با آمدنش برخالف تمام وعده هاى ایمانى 
در  گسترده  کشتارهاى  به  دست  ادیان،  در 
سراسر عالم مى زند. اینها بخشى از تالشهاى 
و  اعتقادات  کشیدن  ورطه  به  براى  هالیوود 
آخرین  قطعا  که  است  منجى  به  امیدوارى 

تالش هاى آنها هم نخواهد بود.

خانم محقق
میکند  معرفى  موجودى  را  او  اتفاقا  آسمانى، 
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پازل آخرالزمانى هالیوود

جوکر ضد قهرمانى است 
که به بهترین نحو در 

شرایط آخرالزمان ، کمپانى 
فراماسونى هالیوود را به 

اهداف امنیتى سیاسى خود 
در شرق تا غرب عالم نزدیک 
کرده است ، کما اینکه جلوه 

بارز آن را اکنون در تظاهرات 
و اغتشاشات هدفمند در 
خاورمیانه شاهد هستیم.
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لبیک یا حسین مردم قبل از نداى هل من ناصر 

معرفى کتاب
خاطرات سفیر

انتخابات  نتایج  اعالم  و  آراء  از شمارش  پس 
مهندس  آقاى  بودن  معترض  پى  در   ،88
موسوى و به گفته خود ایشان آقایان هاشمى، 
خاتمى و سایر افراد حامى او درخواست ابطال 
آراء توسط آقاى موسوى داده شد؛ درخواستى 
که اگر بجاى جنجال، راه قانونى خود را طى 
مى کرد، این میزان خسارت به کشور و ملت 
وارد نمى شد. راهى قانونى که براى اعتراض  
پیش روى آنها بود اما نپذیرفتند و حرف خود 
را زدند. عین تعبیر معنادار رهبرى در جلسه 
با نمایندگان ستادهاى چهارگانه ى نامزدهاى 
 88 خرداد   26 سه شنبه  روز  در  انتخابات 
دهن  توى  زدن  یعنى  «ابطال،  بود:  چنین 
مردم؛ چهل میلیون آدم آمدند پاى صندوق 
رأى دادند، من بگویم شما غلط کردید رأى 
دادید؛ چنین چیزى مگر ممکن است؟ مطلقًا 

من این را قبول نخواهم کرد.»
جنجالى که شروع شد اما کنترل آن به دست 
بیگانگان بود؛ که بار ها از طرف رهبر معظم 
انقالب هم خطاب به موسوى و هم خطاب به 
حامیان او مطالبه صورت گرفت که چرا نسبت 
به جریان هاى بیگانه خارج از کشور که از آنها 

حمایت مى کنند موضع نمى گیرند. 

سوالى که همچنان بى جواب است.
این هیاهو قرار گرفتن  اما مهمترین چیز در 

ملت در بین یک دو راهى بود؛ دو راهى از 
جنس اعتقاد.

یک طرف جریانى که نه به جمهوریت نظام 
که چهل میلیون رأى بود پایبند بودند و نه 

به اسالمیت و قوانین آن؛ 
طرف دیگر هم نظام اسالمى بود، نه دولتى 
دیگر؛ چون چهل میلیون نفر به نظام رأى 
بزرگترین  آراء شاید  ابطال  با  و  بودند  داده 

حق الناس تاریخ صورت مى گرفت.
آن  در  خود  باالى  بصیرت  با  مردم  ولى 

هیاهوى شیطانى و نفوس اماره، 
مظلومیتش  همه  با  را  حق  راه 
برگزیدند، چون به دنبال عزت بودند و نشان 
دادند که از اسالمیت است که جمهوریت 

را مى خواهند. 
این حرکت، شروعى بر فرهنگ عزت خواهى 
بود که سرمشق ما شد در همین حمایت ما 
از نظام اسالمى در قضیه اغتشاشات اخیر و 
نحوه اجراى شرم آور این طرح توسط دولت.

 88 ماه  دى   9 در  که  ما  بلوغ  این  میبینیم 
شروع شد، امروز هم ادامه دارد و در آینده هم 
ادامه خواهد داشت؛ چرا که ما همواره یارى 
خشک  باعث  ما  هستیم.  ناب  اسالم  دهنده 
شدن عرق شرم از زمان سقیفه و مرحمى بر 

زخم کوته بینى خود در حکمیت شدیم.

او شد سفیر ایران، یا بهتر بگوییم 
بانویى  فرانسه.  کشور  قلب  در  اسالم  سفیر 
همساالن  از  متفاوت  کمى  شاید  و   محجبه 
تکمیل  براى  که  خود  هاى  همکالسى  و 
تحصیالتش در رشته طراحى صنعتى، براى 
مدتى ایران را به مقصد فرانسه ترك میکند 

و اینگونه خاطرات سفیر آغاز میشود.
خانم  روایت  به  سفیر»  «خاطرات  کتاب 
نیلوفر شادمهرى با نگارشى صمیمى و ساده، 
میبرد  پاریس  در  خوابگاهى  به  را  خواننده 
خاطراتش  و  ها  تجربه  رویدادها،  با  را  او  و 

شریک میکند.
خاطرات دختر مسلمانى که در کشور فرانسه، 
هرچند براى ادامه تحصیل در مقطع دکترى 
حضور دارد اما سفیرى شده است براى دفاع 

از حقیقت اسالم. مواجهه او با آدمهاى مختلف 
جذابتر  را  خاطرات  این  متفاوت  اتفاقات  و 
میکند، از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه 
فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با 
سرشناس ترین اساتید مرد تا برگزارى دعاى 
عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعاى کمیل 

براى «یک سلیم النفس».
ابتدا در  خاطرات منتشر شده در این کتاب، 
وبالگى به نام «سفیر ایران» توسط نویسنده 
نوشته شده و سپس به مرور بر آن خاطرات 

افزوده شده است.
را  خاطره  سى  حدود  کتاب،  این  در  ایشان 

و  درآورده  تحریر  رشته ى  به 
مجموعه  این  که  داده اند  نیز  توضیح 
تمام خاطرات  از  اندکى  بخش  واقع  در 
کرده اند  امیدوارى  ابراز  و  است  ایشان 
بتوانند فصل هاى بعدى این کتاب را نیز 

بنویسند.

این هیاهو قرار گرفتن  اما مهمترین چیز در 

«ابطال، یعنى زدن توى 
دهن مردم؛ چهل میلیون آدم 
آمدند پاى صندوق رأى دادند، 
رأى  کردید  غلط  شما  بگویم  من 
ممکن  مگر  چیزى  چنین  دادید؛ 
قبول  را  این  من  مطلقاً  است؟ 

نخواهم کرد.»

محمد محمدى


