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به قلم محدثه ظفرمند/ سرمقاله

ما نسل سوم و چهارمی های انقالب هرگز لذت روز اعالم پیروزیِ خواست یک ملتت 
ا نفهمیدم م. ما شادمانی اولین عید نوروز بعد از انقالب را تجربه نکردیم. را نچشیدیم

ما هتی  وقتت لحظته ورود    . لذت رهایی از ستم و رسیدن به آزادی چه طعمی دارد
وال که به تهران را لمس نکردیم؛ اما تا دلتان بخواهد سقلمه سنگین این س( ره)امام
ه همیشته ادامت  . را حس کرده ایم"انقالب تا کی ادامه دارد و انقالبی گری تا کجا؟"

دادن راهی که آغازگرش نباشی و حتی آغتازگران  از آن روی برگردانتده باشتند،   
و مسیر هموار نیست و جز با صبر. دشوار است؛ اما راه، به نویدِ مراد ما، روشن است

ه ما مامور به شناخت و فهم درست گذشته ای شده ایم کت . استقاومت طی نمی شود
تتا  "مما آموخته ایت . تجربه اش نکرده ایم و مسئولیت آینده نیز بر گُرده های ماست

فقتر،  ."تا مبارزه هست، ما هستیم"و می دانیم"شرک و کفر هست، مبارزه هست

رین شکاف های اجتماعی بر پایه زر و زیور، سر خم کردن مقابل سلطه جهانی مهم ت
عامل نابودی ما، استحاله ما از درون ماست؛ آن گتاه کته  . مصادیق شرک و کفراست

غرق روزمره شویم و شعله های امید برای رسیدن به آرمتان آزادی و عتدالت را در   
امروز تزریق ناامیدی در شریان های حیات ایتن جامعته   . سینه هامان خاموش کنیم

. من استبرای مردن دستگاه حرکتی پیکرش، یعنی نسل جوان،  تاکتیک اصلی دش
اومت ما در گام های نخستین دومین چله پر افتخار انقالب اسالمی، کار و تالش و مد

ی را ادامه انقالبی می مانیم و انقالبی گر. بر سرآرمان ها را تنها راه موفقیت می دانیم
می دهیم تا آن سان که بر قله ی علتم و ادب و هنتر نشستته باشتیم و بتار دیگتر       

!خجسته باد این پیروزی: بخوانیم
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ن المللیتاثیرات انقالب اسالمی بر فضای فرهنگی در عرصه بی
،فرهنگیسیاسی،هایزمینهدرعظیمیدگرگونیباعثایراناسالمیانقالب
هکآوردوجودبهجهانیسطحدرشگرفتأثیریوشدایراناقتصادیواجتماعی
هایانقالبکهوجودیبا.استبرخوردارخاصیاهمیتازآنفرهنگیاثرگذاری
ودینیروحدلیلبهایراناسالمیانقالبولیدادهرویجهاندربسیاری
یشیطانهایقدرتبامبارزهخصوصبهوجامعهمحرومانازحمایتوستیزیظلم

قبالاستوحمایتوتحلیلوتجزیهوتوجهموردانقالباین.استفردبهمنحصر
ومیکالهایاندیشهدرآنازتجلیلوگرفتقرارجهانانقالبیونواندیشمندان
ینا.گردیدمعاصرجهاندراسالممجددشناختباعثونمودبروزبسیاریشعری
بلکهنمیشودمحدودایرانکشورجغرافیایداخلدرکهدادنشانانقالب

ایعادهالفوقتأثیرایراناسالمیانقالب.استرفتهمرزهاازفراترآنتاثیرگذاری
.استنهادهبرجایالمللیبینسطحدر

:المللیبینعرصهدرانقالبفرهنگیتاثیرات

دینیهویتاحیای.1

دردینیهویتواندیشهاحیایاسالمی،انقالبفرهنگیآثارترینمهمازیکی
مبانیواصولتدریجبهکهدشواریوسختشرایطوموقعیتآندر.استجهان
روزهرشدومیفراموشالئیکسردمدارانوطاغوتهایحکومتتالشبادینی
هبجوامعازبرخیدرکهآنجاتاگردید،میتررنگکممداریدینودینیهویت
وتعهدوکردندمیپوشیپردهوکشیدندمیخجالتدینیباورهایحفظخاطر
،شرایطیچناندرشد،میمسخرهیاوبودجرممذهبیودینیمبانیبهالتزام
اینبرکتبه.کردایجادجهانیسطحدرعظیمیتحول(ره)خمینیامامنهضت
لحراهکهدریافتنداسالمیکشورهایسایروایرانمسلمانمردمبزرگ،انقالب
.استقرآنبهتمسکواسالمبهبازگشتسایهدرمسلمینمشکالتهمه

اسالمیحکومتاندیشهطرح.2

باان،غیرمسلماندیشمندانواسالمجهانکارشناسانوشناساناسالمازبسیاری
کهچرانمودند؛تجدیدنظرخوی هایدیدگاهونظراتدراسالمیانقالبوقوع
ونددانستمیمحالشبهتعبیریبهوناممکنامریرااسالمیحکومتتشکیل
مثابهبهراجویانسلطهوجورهایحکومتوطاغوتبامبارزهآنانازبرخی

یسیاسمعادالتانقالب،پیروزیروایناز.کردندمییادشیردمبابازیکردن
ایرسبرایرااسالمیحکومتبرقراریراهوریختدرهمراالمللیبینوایمنطقه
بادتوانمیاسالمکهکردثابتعظیمحرکتاینباراحلامام.ساختهموارهاملت
أسیستدراسالمی،هایارزشبراتکاءباوقرآنازبرگرفتهمبانیواصولبرتکیه
.باشدداشتهنق اجتماعیواقتصادیسیاسی،لحاظازمستقلحکومتیک

فلسطینمقدسآرمانازدفاع.3

بایددیوکمپننگینپیمانکهرسیدپیروزیبهزمانیدرایراناسالمیانقالب
ودرسیامضاءبهفلسطینخائنسرانوقدساشغالگررژیمبینآمریکاتالش

به قلم الیکا جسری/ فرهنگی

حتتنیزرااسالمیکشورهایسایرزودیبهکردندمیتصورغربیاستعمارگران
همهاسالمیانقالبوقوع.گیرندمیاختیاردرنیزراآنانوآورنددرمیخوی نفوذ

،(ره)امامقاطعانهگیریموضعوروشنگریهدایت،باوزدهمبرراآنانمعادالت
هبایراناسالمیجمهوری.گرفتخودبهدیگریشکلاسرائیلبامبارزهشیوه
مانآرازحمایتوپشتیبانیوبخشیدنفسبهاعتمادفلسطینمردمومبارزان
ویاریبهراجهانیانودادقرارخوی هایبرنامهسرلوحهدررافلسطینمقدس
.کرددعوتفلسطینستمدیدهومظلوممردممعنویومادیسیاسی،هایکمک

اسالمیهمبستگیووحدتایجاد.4

یروانپمیاناسالمیاخوتوالفتایجادانقالب،فرهنگیمثبتآثارازدیگریکی
سایهدروکلمهوحدتباایران،مسلمانملتکهگونههمان.بودتوحیدمکتب
د،کرریزیپایهرااسالمیجمهوریمقدسنظامامت،امامرهبریبهاسالمیبرادری
انانمسلمهمهونمودتنظیماسالمیامتوحدتاساسبرنیزرااشخارجیسیاست
ید،توحمبانیبهکهآمریکاواروپاتاعربیخاورمیانهوآفریقاتاآسیاازراجهان
رایبراداشتندخاطرتعلقاسالموبهبودندمعتقدنمازوحجقرآن،معاد،نبوت،
نقاطاقصیدراسالمیامتتوانستاسالمیانقالب.خواندفرااسالمیوحدتحفظ
رقه،تفعواملبامبارزهبرایداشتندکهایفرقهجزییاختالفاترغمعلیرا،جهان

ودنمایدعوتوحدتبه(اهللاالالاله)پرچمزیردرهاصهیونیستواستعمارگران
.دهدهشدارآنانبهرامسلمانانبیندرتفرقههایآسیبوپیامدها

جهانیسطحدرگفتمانطرحمؤثرنق .5

مجمعسومینوپنجاهدر«هاتمدنوگویگفت»طرحپیشنهادبار،اولینبرای
،"خاتمیسیدمحمدآقایجناب"سویازمتحد،مللسازمانعمومی
به2001سالوشدپیشنهادالمللیبینسطحدرایراناسالمیجمهوریرئیس
موردمزبورطرح.گردیدتعیین«هاتمدنوگویگفتبرایمللسازمانسال»عنوان
دنیاتهبرجسروشنفکرانومتفکرانوادیانپیروانویژهبهجهانیان،گرماستقبال
ینتحسراایراناسالمیجمهوریدولتشایستهوجالبابتکاراینوگرفتقرار
ان،ادیسایرپیروانبافرهنگیارتباطاتبرقراریوعلمیگوهایوگفت.کردند
گیفرهنتاثیراتایراناسالمیانقالب.استداشتهدنیادرزیادیتأثیرتاکنون
هباعتمادافزای وضداستعماریمبارزاترشد:جملهازاستداشتهنیزدیگری
فرهنگیوفکریعلمی،مجامعدرجدیدمباحثطرح_مسلمانامتبیندرنفس
المللبینحقوقاجتماعی،عدالتدموکراسی،وآزادیفقیه،والیتنظریه:چون

باگیهمبست_...وسیاسیمشارکتفقهیمبانیاسالمی،سیاسیاندیشهاسالمی،
ایجاد-فلسطینمظلومملتانتفاضهازجانبداریواسالمیبخ آزادیهاینهضت
تربیششناختجهتدرادیانسایراستقبال-اسالمجهانعلمیوحدتوانسجام
گفرهنها،تمدنوگویگفتطرحازاستقبال-(ع)بیتاهلمعارفواسالممبانی
ودینیرهبرانورهبریمعظممقام،(ره)خمینیامامآثارنشروترجمه-ادیانوها

.جهاندرمختلفهایزبانبهاسالمیانقالبفکری



.«شما خواهران در این نهضت سهم بسزایی داشته اید»: امام خمینی

ه به پیروزی رسید، جنبشی بود که در پانزد1357انقالب اسالمی ایران که در سال 
، زن مسلمان ایرانی نیز در این سال  های آت  زیر خاکستتر . آغاز شد1342خرداد 

نزدیک می1357همگام با مردان در جهاد و مبارزه با طاغوت بود و هر چه به سال 
.شد بر تعداد و بر شدت فعالیت این زنان افزوده می شد

هتای  با شعله ور شدن آت  انقالب، زن مسلمان نیز که تا پی  از این بتا فعالیتت  
مخفی و به عنوان مادر شهید و یا همسر مبارزینِ در بنتد، بتا رژیتم شتاه مبتارزه      

ود، بتا  ها آمد، با چادر مشکی، با فرزندش که او را در بغل گرفته بکرد، به خیابانمی
و و همین حرکت ایشان نهضت را قوت«مرگ بر شاه»مشت های گره کرده و با فریاد 

.تداوم بخشید

های مبارزه، موجب این شد که مردها هتم  ها و میدانها به خیابان آمدن شما خانم 
.قوت پیدا کنند، تقویت شوند، روحیه آنها هم با آمدن شما تقویت شود

شهادتِ شهید، ثمره دامان پر مهر و اندوخته دستتان زحمتتک  متادران فهتیم و     
زننتد و روح و جتان   گرانقدری است که محبت مادری را با عشق الهی پیونتد متی   

سازند که به قربانگاه شهادت قتدم گذارنتد و بته همتین     فرزندان خود را آماده می 
رحمه اهلل در جای جای کالم خوی ، زنان را پیشتگامان حضرت امام خمینی جهت

.کندانقالب معرفی می

را خود، متردان زنانی که در تظاهرات در صف مقدم حاضر بودند، زنانی که با حرکت
ربیتت  برای حضور و مبارزه تشجیع کردند، زنانی که فرزندان خود را برای شهادت ت

...کردند، زنای که با پاسداری از خون شهدا، انقالب را تداوم بخشیدند

و همین « .دانیمها می خودمان را مدیون زن ما نهضت »: فرمایندرحمه اهلل می امام 
.تنکته برای بیان نق  زنان در پیروزی انقالب اسالمی از هر کالمی رساتر اس

در ایفتا کردنتد، بلکته    بزرگتی  ستهم  اسالمی انقالب تنها در پیروزی زنان، نه 
د و را زدننخست حرف اسالمی انقالب و تداوم اسالمی جمهوری نظام تثبیت 

بتر  را نق دشمنان اسالمی، توطئه های گوناگون انقالب با حضور در صحنه های
.ساختندآب 

و هرچند زنان ایرانی برای اولین بار نبود که حضور ختوی  را در صتحنه سیاستی   
نته و  اجتماعی به اثبات می رساندند، ولی گستتردگی و کیفیتت و مشتارکت فعاال   

ی متعهدانه این قشر در لحظات حساس و سرنوشت ساز ملت در انقالب اسالمی، بت 
.سابقه و در جهان بی نظیر است

ه تتر و  نق  زنان در صحنه های قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، بسیار فعاالنت 
.قوی تر از هر زمان دیگری بود

ر حضور زنان در صحنه های مبارزه و تالش، بردباری خانواده هتای انقالبتی در برابت   
ویق انبوه مشکالتی که رژیم ستمگر شاه برای آن ها پی  می آورد، ترغیتب و تشت  

همسران و پسران و مجاهده و تالش در سرنگونی طاغوت، از جمله عوامل متؤثر در  
.روند روبه تکامل انقالب بود

صبوری مادران داغ دیده که جوان های خود را در صحنه تظاهرات و راهپیمایی هتا  
دی از دست می دادند و هی  شکایتی نداشتند، از اموری است که نمی توان هماننت 

.برای آن در جنب  های ملی و یا مذهبی در دیگر نقاط جهان پیدا کرد

در ایثار متال هتم بتر متردان    . زنان در ایثار جان و فرزند در انقالب پیشقدم بودند
، در آنان آنچه ذخیره داشتند و با قناعت جمتع کترده بودنتد   . سبقت جسته بودند

.طبق اخالص گذاشته و تقدیم مستضعفان و محرومان کردند

در واقع اگر همکاری خالصانه زنان با خانواده و همسرانشتان در میتادین مبتارزه و    
د و زندان رفتن ها و شکنجه ها و آزارها نبود، شاید این مقاومت ها به ثمر نمی رسی

.ریشه های سازنده و شکل دهنده انقالب پا نمی گرفت

ی مأموران رژیم وقتی صحنه نتمای  میلیتونی زنان را در تتتظاهرات خیابتانی مت   
محبت آمیز و مادرانه آنهتا را کته دلستوزانه از نظامیتان متی      دیدند و رفتتارهای

نتد بته   خواستند به جمع ملت بپیوندند مشاهده می کردند، سرانجام تصتمیم گرفت 
م آغوش مردم باز گردند و اسلحه های خود را بسوی فرماندهان و سرسپردگان رژی

.نشانه گرفتند

ابتل  کسی زنان مسلمان را مجبور نکرده بود کودکانشان را در آغوش گرفتته، در مق 
آنان به خاطر مقتام و قتدرت و  . توپ و تانک و مسلسل  های رژیم طاغوت بایستند

ریاست، خود و فرزندانشان را در معرض خطر قرار ندادند، بلکه عشق بته استالم و  
.قرآن و پیشوایان معصوم بود که آنان را به صحنه کشاند

بته  زنان متعهد در دوران انقالب اسالمی، نقشی ماندگار از خود به جای گذاشتند و
رب و همگان ثابت کردند که شخصیت زن مسلمان در تبعیت از الگوهای مصرفی غت 
ه بتر  مد و مدپرستی و آنچه آنها برای  به ارمغان می آورند نیست بلکه چیتزی کت  

اعتبار و ارزش او می افزاید نجابت، شرافت و فتداکاری در راه آرمتان هتای اصتیل     
.دینی است که خداوند به آن ها ارزانی داشته است
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اسالمینقش زنان در پیروزی انقالب 



بته  . درنگ رخساره کشورم در بعضی نقاط حتی از رنگ پوست میت هم سفیدتر بو
......مرور کمی خون به کشورم برگشت اما

:از زبان کارجو یا جویای کار محترم 

حاال . همیشه شاهد بگو مگوی پدر و دایی ام در زمینه مسائل سیاسی بوده و هستم
با نزدیک شدن به انتخابات و حتی با وجود مشتخ  نشتدن کاندیتدهای ریاستت    

اما مثل همیشه، مالک  من. جمهوری، آنان همچنان با هم اختالف نظر عمیقی دارند
باالی   Eاز زمانی که در روستای محل زندگی ام، عالمت. برای انتخاب مشخ  است

تبدیل شد، با خودم عهتد کتردم کته در دوره هتای بعتدی      4Gصفحه گوشی ام به 
امکتان  4Gچون زنتدگی بتدون   .  انتخابات به کسی رای دهم که فورجی آور باشد

. ندارد

روستتا    Eمن مدت های طوالنی جویای کتار بتودم؛ اوایلت  از محضتر اینترنتت     
الن مستفیض می شدم  و در طی مدت زمانی که  می خواستم فایل شرایط شغلی فت 
ولیتد  شرکت را دانلود و مدارکم را ارسال کنم، دولت محترم تصمیم میگرفت کته ت 
اون "ور محصول همان شرکت را متوقف کند و آن را با کیفیت و قیمت کمتری از کش

رشاید د. در نتیجه در باطن استخدام، دیگر جانی نمی ماند.  وارد کند"چون اون

هزار شتغلی کته دولتت    700آن زمان  به علت کندی سرعت اینترنت بود که همه 
!میگفت ایجاد کرده ایم را، در هی  سایت و منبع پیدا نکردم

.....اما حال و آینده مهم است و بس

ن از من به لطف آمدن فورجی عزیز به محل زندگی ام،  به سرعت و در کمترین زما
ایل های تعطیلی کارخانه ها مطلع می شوم و دیگر وقتم را برای دانلود و بارگزاری ف

، من هنتوز  البته ناگفته نماند که با وجود فورجی شدن اینترنت.  شغلی نمی گذرانم
رغ هزار شغل ایجاد شده در کشور را پیدا نکردم و با چند تن از دوستان فتا 700هم 

ازی التحصیل خود و چند تن از کارکنان همان کارخانه های تعطیل شده، مشغول بت 
ن،  باالخره  به گفته یکی از وزیران حتامی رشتد متا جوانتا    !  کل  آف کلنز هستیم

ت کته  چندین وزیر به دنبال رفع فیلتر این بازی بودند و این از انصاف بته دور است  
!نسبت به این بازی بی توجه باشیم  و باعث آزردگی آنان  شویم

نتت  خالصه در کنار این کارجوهای گذشته و بیکاران حال و شاید آینتده، بتا اینتر  
. فورجی از بیکاری مان لذت می بریم

والسالم
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ر، در کوچه پس کوچه های شه. خورشید طلوع میکند و روزی دوباره شروع میشود 
چشمهای اشک بار،  فریاد غتم آلتودی ستر میدهنتد و     . مردم درحال گذر هستند 

.دستان نیازمند،  خودرا مچاله کرده و ناله شادی روانه گوشهای خسته میکند 

ق خبری از باران رحمت نیست ولی عابران چتر بر سر گرفته انتد، خبتری از عشت   
لتی  نیست ولی مردمان کاسه گدایی محبت در دست دارند، خبری از امید نیستت و 

در هیتاهوی گرمتای زجتر آور    . دست دعا روبه آسمان ظالم گشتوده شتده استت   
ای خورشید،  ناگهان ابرهای تیره در آسمان ظاهر می شوند و رعد و برق انقالب، نتو 

باران خون چکه میکند و جوش  رود امید غواصان جان . آزادی خواهی سر میدهد 
همتین سترآغاز   . برکفِ امیدوار را چونان ماهی، روانه اقیانوسِ ایترانِ آزاد میکنتد   

، قدم اول چون جریان آب در رگ برگهای نهال انقتالب . حرکتی بزرگ برای ماست 
ه تازگی و طراوت را به افکار ناامید بازگرداند و حیله های شیطان زمتان را در نطفت  

.                   پیمان امت با والیت همان روح سبز نهضت انقالب ماست. خفه کرد 

قدم دوم چون کشاورزی است که مزار الله های عاشتق را آبیتاری میکنتد و مهتر     
اومتت  گلگون شهادت را بر پرچم با اقتدار ایران زمین میزند و درس ایستادگی و مق

را در خطوط کتاب میهن به نگارش درمیاورد و مدال ایثتار و قهرمتانی بتر گتردن     
متان  مقاومت و ایستادگی هشت ساله جوانان دلیر ایران، نماز ای. شهیدان می اندازد

.و فداکاری را به اقامه درآورد و سند محکم حقانیت انقالب است 

قدم سوم غوغای جوانان آزاده ماست؛ همان دبستانی های امید والیت کته امتروزه   
صحنه نسل پیروز کشور هستند و روح بزرگ تر کشور را با حماسه های بی نظیر در

آری، قدم به قدم جلو خواهیم رفت تا قله های. های خون، جانی دوباره می بخشند 
جالل و عظمت میهن سرشار از زیبایی مان، ماننتد ستتاره ای درخشتان در عمتق     
سیاهی کیهان بدرخشد و مسیری هموار را به هر درراه مانتده درمانتده بشناستاند    

حرکت چهل و دو ساله انقالب چونان راهپیمایی عظیم در کوچه پس کوچته هتای   .
.فجر، حکایتی است عاشقانه و عارفانه برای آیندگان

راهپیمایی انقالب 

به قلم زینب هادوی/ اطنز

(2)رنگ رخساره 



بهدادناهمیتوکردناعتمادحرفوقتی.بودماانقالبدرساستاددکترخانم
یمیشکارشناسی،در.می کندعملیراانقالبیهایتئوریمااستادشود،جواننسل
حرارتباشی،کهکالس ودرسپای.استپایهعلومهایبچهعاشقوخوانده
حسیادگیریمجازیهایسامانهازحتیراهادانشجوبامصاحبتازبردن لذت
رمسیمخالفانومدافعانمناظرهمجازیکالسدرروزیککههستیادم.می کنی
ودانتقاوپرس برایهابچهبه.کردمتوقفراکالسضبط.انداختراهانقالب
بتنسناامیدیایذرهحتیامامی گفتراهاکاستی.دادفرصتوشجاعتمخالفت
تیحبودیم؛انقالبهایبچهماتکتکاوبرای.انداختنمیهابچهدلدرآیندهبه

باورکهکردرفتارمتوضعانهآنقدرگرفتمتماسمصاحبهاینبرایاوباوقتی.مخالفان
تردکخانم.نامیدمنرفیقراخوداو.می کنمصحبتدانشگاهاستادبانمیکردم
.استفرهنگیاندانشگاهاستادوداردحدیثوقرآنعلومدکترییزدانیان،انسیه
.نشستمگووگفتبهصمیمانهاوبا

نهمیدرما،نسلبرایسالگی؟چهلچرا.می کنمآغازگونهاینراسوالاولین-1
گیسالچهلآستانهدرانقالبمعظمرهبرسویازبیانیهاینصدورچراییابتدا
اینککهنسلی"میفرمایندآغازینهایصحبتدرآقا.استسوالمحلانقالب،
"می شوددومسالچهلجهانیوبزرگفرآیندوارد

سمبلبهواستمقدسیعدداربعین،اصطالحایاسالگی40اسالمیادبیاتدر
قدمهایمااسالمیانقالبنخستسال40درقطعا.استشدهشناختهرشدوتکامل
رکنسهسال40ایندرماآقا،حضرتبیاناتطبقوایمبرداشتهبزرگیبسیار
کمیتحادربلوغیککنیممیمشاهدهبلوغوکمالبهاسالمیانقالبدررااساسی
بلوغمسوودفاعیدربخ بلوغدومسیاسی،استقاللبهرسیدنوکشورسیاسی
.امنیتیدرساحت

کههمیمبسیارنکاتطبقولیاسترسیدهثباتبهانقالباولگامدررکنسهاین
موضوعاتدرفرمودند،اشارهآنبهمعظمرهبریدومگامهایتوصیهبخ در

واجتماعیعدالتبرقراریواقتصادیتوسعهعملی،رشدجملهازمهمیبسیار
انیکسازبسیاریکهاستواضح.داریمپی دربسیاریراههنوزمعنویتواخالق
بهرابانقالودادندنجاتداخلیاستبدادواستکباردستازراکشورانگیزهباکه
نسنیدریاواندرفتهدنیاازیاکردندمحافظتآنازکنونتاونشاندندثمر

حساسیزمانچنیندرانقالباینرهبراگرنیستعجیب.هستندکنهسالی
آمادهطیرخبسیارمسئولیتاینگرفتنتحویلوپذیرفتنبرایراجوانانبخواهند
خودبایدواستگذشتهانتقاد،وگرفتنایرادزمانکهبدانندبایدماجوانهای.کنند
.کنندمهیابزرگباراینکشیدندوشبهبرایرا

قالباننوعازحرکتیبایدآندرکهطلبدمیبزرگبسیارهمتیانقالبدومگام

اولگامدستاوردهایبرمبتنیدومساله40دریعنی.دهدرخفرهنگیواقتصادی
رقماردیگریانقالببایدملی،امنیتودفاعیقدرتوسیاسینظامثباتیعنی
.کندجبرانراگذشتهانحرافاتفرهنگیواقتصادیعرصهدرکهبزنیم

"ناپذیرافولوفطریجهانی،"راآنرهبریکهانقالبشعارهایراستیبهآیا-2
آنتحققتشنههاجانهمهکهاستآن گونهایرانامروزجامعهدرمی کنند،تعبیر
باشند؟
ازقطعااست،صلحوعدالتعاشققطعاباشدمندبهرهسالمیفطرتازهرکس
وزتعشرافت،استقالل،دنبالبهواستخشنودناانسانیتابتذالوگوییدروغ
ارفطرتهمانیاانسانسرشتخداونددانیممیکهطورهمان.استحقیقیآزادی
ارخودشفطرتهرکس.باشدانسانراهچراغتاکردهبهانسانهاهمهبهامانتبه
قتدرحقیکندسازگارانسانیفطرتبارااشزندگیهایبرنامهوداردنگهسالم
رمودهفکهکنیممیمشاهدهرازیباییبسیارآیهکریمقرآندر.یابدمیراخدادین
این.اهلللخلقتبدیلالعلیهاالناسفطرالتیاهللفطرتحنیفالدینوجهکفاقم
انیبرمبهرکسوهستندراستایکدرفطرتودینکهفرمایدمیصراحتبهآیه
ازوتهبرداشقدمخوی الهیفطرتبرمبنایحقیقتدربیابدرادینتعقلوایمان
آنربراماخداوندکهانسانیفطرتفرمودهتصریحآیهایندرخداوندکهآنجایی
غفلتابانسانهاازبرخیکهاستممکنبله.شودنمیتبدیلهرگزکردهخلقپایه
ونفسانیشهواتبهآوردنرویباوبگیرندنادیدهراالهیامانتوموهبتاین
وقتهی ولیدهندکاه رافطرتقدرتوقوتحیوانیغرایزبهدادنمیدان
یکهکشناسیممیراانسانهاییکهاستاینامراینشاهد.رودنمیبینازفطرت
ابسچهوباختگیخوددرغرقبودند،تعارضدرانقالبودینباشدتبهزمانی
ونندمی کتغییرخاصشرایطیوزمانازبرههیکدرولیاند؛بودهسنگینگناهان
نهاانسایعنیاین،.کنندمیفداانقالبواسالمودینبرایراخودشانجانحتی
آنباظاهربهیابردارنددستانقالبیشعارهایازخاصایبرههدراستممکن
شرایطرداینکهمحضبهولیباشدنداشتهاهمیتیبرایشاناصالیاکنندمخالفت
عارهایشاینحتماآید،جوشبهانسانیتشانوغیرتوهمتوبگیرندقرارمناسبی
.شدخواهدآنهامبنایانسانیپاکفطرتازبرآمدهحقیقی
وحیرمتمسئولینرفتارهایبرخیازماکشورمردمازبرخیشایدفعلیشرایطدر

استدادهنشانتجربهولیبگویندناسزاآمدهپی شرایطبهحتیوباشندناراحت
وعزتپایوقتی.دهندمیهدیهراجانانشانوجانشعارهااینپایوقت به

.آنهاستشایستهکهکنندمیرارفتاریدشمنانباآید،میمیانبهکشوراستقالل
اصلچوناماماند؛میباقیخودشسرجایمسئولینومابینخانوادگیدعوای
ایبرخداست،دینوفطرتازآمدهبرحقیقتودرستشعارهایمبنایبرمانظام
.بازدنمیرنگهرگزمامسلمانمردم
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کهبانقالشعارهایبارانوجوانوجواننسلنسبتمی توانیمچگونهمعلمانما-3
ستیدربهمی کند،تثبیتمتحجرانهذهنشاندرراآندشمنتبلیغاتیدستگاه
دهیم؟شکل

دان تیوق.بسازیدرامیهنعزیزفرزنداننرفتارهایتابابایدآیندهمعلمانشمااما
نشاطبامعلمانی.ببینندآیندهبهامیدسراسرراشماکنندمینگاهشمابهآموزان
بشارتآنهاست،حقکهروشنآیندهبهراخودآموزاندان کنندمیتالشکه

وبدهیدنشانآنهابهراداردوجودکشوردرکهزیادیبسیارفرصتهای.بدهند
درذیرناپپایانذخایراینوهاسرمایهایناینکهبهامیدباهابچهکهکنیدکمک
ونابعماینکمکباتوانندمیبخواهندخودشاناینکهشرطبههستند،آنهااختیار
بهنمپیشنهادکلدر.کنندفراهمخودشانبرایروشنایآیندهملیعظیمذخایر
هاچهببرایرامسلمانایرانییکحقیقیهویتکهاستاینسرزمینممعلمانهمه
توانندمیچگونهودارندچهوهستندکهبدانندمافرزندانکههمین.کنندترسیم
دچرخمیهمیشهسرزمینایندرزندگیهایچرخکننداستفادههاداشتهایناز
یناباشیدمواظب.کندمیدفاعانسانیتوحقیقتمرزهایازسربلندوسرفرازو

رنجدرمسئولینسوءتدبیرهایوزندگیشرایطازهرقدر.نبینندآسیبهاسرمایه
بلکهکنید؛نتبدیلنفستازهنسلبرایکنندهناامیدوتیرهفضاییبهراآنهستید
بهدستگراوبیاورندسرکاربرالیقمدیرانیاگربدانندکهکنیدایجادشوقیوشور
.بودخواهدماروزگاراززیباتربسیارآنهاروزگارکنندتالشهمدست

درستاقرارکهدانشیوعلمآنازفارغکهاستاینمعلمیککاربهتریننظرمبه
وزندههایدرسطرحبادهدانتقالآموزان دان بهخودمعلمیوظیفهچارچوب
اینکهبرایانقالبایندشمنانباشدیادمان.کندغنیرامافرزندان"تفکر"پویا
انددهکرفکرسالهابلکهوهاماهخودشانفکراتاقدرنکنندفکرخوبماهایبچه
.کندآببرنق راآنانهاینقشهتمامتواندمیمامعلمانراهبرداینو

تاملاگر.شماستبرایراهبردیایجملهانبیاست،شغلمعملیگویندمیاینکه
دعوتعقلتوتفکربههرچیزازبی الهیانبیایکهشویممیمتوجهباشیمداشته
ندکردمیتالشانسانیفطرتازمحافظتونگاهداشتنفعالبرایوکردندمی

یاضیروشیمیوفیزیکفرمولآموختنازبی بایدهمماعزیزمعلمانبنابراین
ذرگدرفرمولهااینازخیلیبدهندیادآموزاندان بهراتعقلوکردنفکرخوب
بهمعلمیککهاستچیزیبهترینتعقلوتفکرمهارتولیرودمییادهااززمان
.استنظیربیزندگیزمانطولدرآنکاربردکهدهدمیهدیهخودشمتربی

دراستوارهایگامبرایگذشتهدرسیر"راهبردایندینیوقرآنیریشه-4
.دهیدتوضیحبرایمانرا"آینده

پرراهبرداینازکریمقرآنجایجای.استالهیراهبردیکاساساراهبرداین
بهکهآیاتیچهوفرمودهبیانراگذشتهاقوامداستانهایکهآیاتیدرچه.استشده
هایعبرتوداستانهابهکهکندامرمیاکرمپیامبربهمستقیموصریحصورت

.کنندپیرویایشانهدایتازوکنندتوجهگذشتهانبیایوگذشتگان

قتیو.استانسانمعلمبهترینتجربه،کهکندمیتاییدانسانیهرعقلاساسا
کردهفادهاستمعلمبهترینازدرواقعکنداستفادهخوبیبهدیگرانتجربهازکسی
جربهتازحتمازیرکانسان.کندتلفتجربهکسبدرراخودعمراینکهبدوناست
دررادیگرانصالحورشدوخطاهایمصداقتعقلوتفکرباوگیردمیدرسها

ممکنجاهلینچهومبغضینچهمادشمنانازبسیاری.کندمیپیداخوی زندگی
هبراحقایقوآرمانهاواهدافانقالب،بهمربوطوقایعوتاریخدستکاریبااست
تباهاشحتیوسرگردانیوحیرتدچارروپی مسیردرماکهدهندتغییرایگونه
آیندهدراستوارهایگاموحرکتمبنایراگذشتهفرمایندمیآقااینکهلذا.شویم
گامرداشتنببرایکنندمیتصریحایشانکهباشیدداشتهتوجهنکتهاینبهکنید
شتهگذشناختندرستاینوشناختصحیحراگذشتهبایدآیندهدراستوارهای
.داردموضوعیتکهاست

و"می توانیمما"شعارهمینبهدشمنضربهاصلیمحورامروزمننظربه-5
ایرانیواکسنماجرایدررااشنمونه.استآنباتقابلدرگفتمانیکردنجایگزین
چیست؟این بارهدرشمانظر.دیدیمکرونا

راراهبرداینحتماباشیدتاریخمطالعهاهلاگر.فرمودیداشارهرادقیقیبسیارنکته
ما"ینتلقآنهااستثماروانسانیجوامعبرتسلطراهبردمهمترین.ایدکردهرصد
دررادخومنافعهمیشهکهدشمنانیتالش.است"توانیمنمیما"و"ایمماندهعقب
دهمانعقبوعاجزانسانهایراشماکهاستایندانندمیآنهابهشمابودنمحتاج
آنهاتاجمحراخودابدتاکهکنندتضعیفراشمانفسعزتایگونهبهودهندنشان
کهنیدکباورشماوقتی.استدشمنروانیتاکتیکهایتریناصلیازاین.بدانید
رامعرکهوخوریدمیشکستدشمنانبرابردرسادگیبههستیدناتوانوعاجز
.کنیدمیواگذار

رقطازبلکه.توانیدنمیشمانگویدصراحتبههوشیاردشمنکهاستطبیعی
ایناتکنندمیاستفادهاجتماعیوایرسانهگوناگونوسایلوابزارازوگوناگون
.دهندجایخودمخاطبانذهندرمستقیمغیرراباور

میزتایگونهبه.استایرانیواکسنماجرایآناخیرنمونهفرمودیدکهگونههمان
حتیکهاندکردهمخابرهماوطنانهمازبرخیذهندرراپیاماینمادشمنان
رالیسانگدرکروناقربانیانکهکسانی.بینندنمیراخودرویروبهآشکارحقایق
مینارکراکندمیحکایتفایزرواکسنقربانیانازکهخبرهاییومی گیرندنادیده
ایشوند،واردکشوربهبایدهستندهرچههاواکسناینکهدارنداصراروگذارند
برمیگامعمومیاذهانتخریبمسیردرهدفمندومغرضانهکههستندکسانی
کرفخوداختیاردردان حداقلهایبهحتیکههستندجاهالنیاینکهیاودارند
ارداتوازکههاآمریکاییهستند؟مردماینسالمتدشمنانکسانیچه.کنندنمی
ازیزیادتعدادوکردندجلوگیریهاتحریمواسطهبهخاصبیماریهایبرخیداروی
واندشدهگرایثاراالنکهشدهچهشدندداروییتحریمهایاینقربانیماکودکان
بهراخودهایواکسندهندمیتلفاتکشورشانمردمکهشرایطیدرخواهندمی
بفروشند؟ماکشور
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بهرتدرومنطقهسرآمدپزشکیدان وعلمیهایعرصهازبسیاریدرکهایرانی
ختساازعاجزکهشودمیمعرفیایگونهبهناگهاناستجهانیبرتربسیارهای
.شودمیواکسنیک

ادایجبدونوگریتبیینبابایدامابلدندخوببسیارراخودکارمادشمنان
ماندانشمنداکهدهیماطمینانخودمردمبههانمونهبیانوتعقلباوحساسیت

براینخواهندکههستایاندازهبهایمانشانهموهستندعلمصالحبهمجهزهم
.بیاندازندخطربهراانسانهاجانکالنهایسرمایهبهرسیدن

فایزرشرکتمدیرعاملکهشدمنتشرهارسانهازبرخیدراخیراکهبگیریدنظردر
مابهلتامقابلواقعیتهایاینبیان!کنداستفادهواکسناینازنشدراضیخودش
انسانهایمامردم.بگذاریمسرپشتخوبیبهرابحراناینکهکندمیکمک
تیوقولیشوندهاجوسازیدرگیربرخیزمانهابرخیدرشایدهستندایفهمیده
.رسندمیتصمیمبهگیرد،عاقالنهقراراختیارشاندرآرامیبهحقایق

صحبتاست،جوانانچشمبرابردرکه"امیدبخ هاینشانه"ازانقالبرهبر-6
دخترانوزنانجامعهبرایخصوصبهراهانشانهاینشماباشدقراراگر.کردند
می گویید؟چهکنید،مطرحدانشجو

واقعماجامعهدخترانوزنانحوزهدرخوبیبسیاراتفاقاتکهمعتقدمشدتبهمن
گاهنیکما.داریمفاصلهخیلیهنوزمطلوبوضعبهرسیدنتاالبتهواستشده
هایقطهنفعلیشرایطتوصیفوکشورمانزنانگذشتهبهجویانهعبرتومدبرانه
.استدرخشانمسیریبخ نویدوکندمیبرجستهراامیدواری

مشکالتبرایمازنان50و40هایدههدردورچنداننهزمانیبگیریدنظردر
ماشورکورفتندمی...وهندیوآمریکاییمردپزشکانسراغبهبایدخودپزشکی
الیاجمنگاهیکاکنون.بودمحرومامینومجربپزشکانازکافیتعدادداشتناز

وتخص اوجدرزنانیپزشکیهایعرصههمهدرتقریباببینیمکهکافیست
التمشکدرویژهبهودارندفعالحضورپزشکیهایتواناییوعلمیقابلیتهای
درناباروریمشکالتازبسیاری.کنندمیفراهمراآنهادرمانیشرایطزنانخاص
فناوریوعلمیهایعرصهدر.استشدهحلتوانمنددانشمندانهمتبهماکشور
برایسوادآموختنکهزمانهاییدر.استبخ امیدوگیرچشمبانوانحضور
هادامازراآنهامختلفمشکالتومتعدددالیلبهوبودآرزودخترانازبسیاری
هراتآرام بامادختراناکنونمیشدندمحرومابتداییازپسمقاطعدرتحصیل
.اشندبآفرینافتخاروکنندپیشرفتتوانندمیبخواهندکهتحصیلازمقطعی

آماریلحاظبهگرچهکهاستاینکنماشارهآنبهدارمدوستکهآنچه
است؛هشدفراهمکشورمانزنانبرایموارداکثردرقبولیقابلنسبتادستاوردهای

زماندرکهاستایناستامیدبخ آمارهااینهمهازبی آنچهمننظربهاما
ویخوشگذرانبرایابزاریزنانکهبوداینبرحاکمیتیساختارهایبنایطاغوت
رزشاامریکاییمردانبامقایسهدرماکشورمردانبرایشاهمحمدرضا.باشندلذت
شبانهنوشهایوعی برایتنهاراآنهاکهکشورزنانبهرسدچهنبودقائلبهاییو

!گرفتمیکاربهخود

اموسنعنوانبهخودکشورزنانازوایستدمیقامتبلندمردیشرایطیچنیندر
ولهیاقوانینازکند،میطلبرازنانانسانیکرامتکند،میحمایتمسلمانایران
زنجاهلیتعصردرکهزمانیآنمثلدرستگوید،میسخنزنبهخداوندنگاه
کهشدسنتکهجاییتابودمردانرنجوخفتمایهجاهلیتفکرباوبودمظلوم
رالیجاهسنتورسمایناسالمپیامبروکنندگوربهزندهابتداهمانازرادختران
رسممعاصردوراندربخشیدزنبهواالمقامیدخترشدستانبربوسهباوبرچید
یحتفرابزاررااوجسموکندگوربهزندهرازنکرامتوهویتتاآمدمدرنجاهلیت
!کندپرستانشهوت

ادهخانوکهزمانآن!کردینابودراجامعهدرحقیقتبگیریخانوادهازرازنوقتی
ودشنمیراشهامتورشادتوتعقلوتفکرجامعهاینازعمالشودسستوآلوده
گیخانوادپیوندهایمشکالتگرفتاروشهواتاسیرجامعهکهمادام!داشتتوقع
درحجابمسالهکتابمطالعهبا.دهدمیانجامبخواهدکههرکاردشمنباشند،
کهکالتیمشکهببریدپیمسالهاینبهخوبیبهتوانیدمیغالمیدکترآقایغرب
برخیکهایستگونهبههستندگریبانبهدستآنباغربیزنانازبسیاریاکنون
جادایوفجایعاینازبازگشتصدددرگذاریقانونمجامعوقانونگذارینهادهایاز

حکومتکهگردندمیبازمسیریازاینها.هستندزنانبرایتریامنفضای
.بردمیسوآنبهراماشاهنشاهی

بردگیواسارتاززناننجاتاستآندنبالبهاسالمیانقالبآرمانهایآنچه
کنندمعرفیزنضدراانقالبکردندسعیکهافرادیبسیارچه.بودپرستانشهوت
نهانقالبرهبران.هویداستانقالبمعظمرهبروخمینیامامکالمدرحقیقتولی
تحققورمحواصلراآنانبلکهکنندنمیدعوتعزلتونشینیپردهبهرازنانتنها

هبرازننامبهحقیقتیتعریفاستکافی.دانندمیاسالموانقالبآرمانهای
امامویژهنگاهتوانیدمیزنشکوهوقدرتکتابمطالعهبا.کنیمبیاندرستی
.بدهیدقرارتاملموردزنانبهراانقالبرهبروخمینی

ماانقالب.است(س)زینبحضرتچونزنانیالگوسازیدنبالبهاسالمیانقالب
گوییالوانداختتاریخدانزبالهبهراحیوانیناپاکالگوهایوگرفترازناندست
جاودرکهعاقلوفهیمزنانی.کردمعرفیجهانیانبهرامسلمانزنازنظیربی
اجتماعیهایعرصهدرهستند،خانوادهمحوربرآنکهعالوهحیاوحجبوعفت

ورکشاستقاللوعزتودان وعلمپیشرفتبرایسرزمیناینمرداندوشادوش
.آورندمیدستبهراهاقلهعرصهاینازبسیاریدروکنندمیتالش

یمعرفاسالمیانقالبدرزنانیدهدمینشانسرزمیناینتاریخدرتاملکمیو
جانزاودادندقرارخوی حقیقیالگویراعلیهااهللسالمزینبحضرتکهشدند
حقیقیتعریفاینوبماندباقیسرفرازاسالموانقالباینتاگذشتندخودجانانو
انهاانسهمهگفتمانکهعصریدربینیممیوقتی.استایرانیمسلمانزنیکاز
رانهمسوفرزندانکهبینیممیرامادرانیودختراناستدنیاییتجمالتودنیا
نچنیپرورش!کنندمیبدرقهدینمرزهایازدفاعبرایوکنندمیتجهیزراخود
ازوودخچیزهمهازبلکهاندنساختهاسیرفیهاماودنیادرراخودتنهانهکهزنانی
بخ یدامنقاطبزرگترینیابدپایانعالمدرتباهیوظلمکهگذرندمیخودجانان
.استاسالمیانقالباین

ینبزرگترازبینحقیقتوبصیردانشجویانشماوجودنرویمدورراهبگذارید
انهرستمامکهجاییدر.استاسالمیانقالباینبخ امیدونورانیدستاوردهای

درکوتفکرازراشماکههستندگذاریسرمایهوتالشحالدردرشتوریزهای
هایدشمنکشفپیدربینانهحقوجسورانهشماکنندشهواتاسیرودورحقایق
.حقیقیامیدیعنیاینهستی؛حقیقتوحقمسیریافتنو

تحضروزهراحضرتسازیالگووزنانانسانیکرامتوهویتبازیابیبنابراین
امیدهنقطودستاوردبزرگتریناسالمیانقالبجریاندرعلیهمااهللسالمزینب
.ماستکشورزنانبرای

دارد؟برکاتیچهجامعهدر"اخالقوجدانومعنویشعور"-7
هاانسانباشد،داشتهوجوداگربشریجامعه یدرکهاستلطیفیهوایآناخالق
وحرصت،رفاخالقوقتی.باشندداشتهسالمیزندگیفضاآندرتنفسبامیتوانند
شخصی،هایکینهوهافروشیفخردنیاطلبی ها،جهالتها،نفسها،هوایها،طمع

وایهشرایطیچنیندر.شودمیواردیکدیگربهتهمتوسوءظنبخلها،حسادتها،
!استانسانروحهوایاخالق.نداردوجودجامعهدرتنفسبرایمناسب

.بیندمیتریجدیآسیبقشر،دوازماجامعههمیشهدانیدمیکههمانطور
عدمدلیلبهگذارندمیقدمهرجاودینظواهربهمتمسکاماجاهلندکهگروهی
میباربهمتعددیخسارتهایدینیعمیقفهموکافیمهارتودان وتخص 
مندبهرهمفیدیبسیاارمهارتهایودان ازکههستندگروهیمقابلدر.آورند
واندهنگذاشتدینامردرتفکروتعقلبرایکافیفرصتکهآنجاازولیهستند
گرچههکهستنددانشمندانیصرفااندنکردهتالشیاخالقمکارمبهرسیدنبرای

ندتوانمیاندندادهقرارخودکارمحوررااخالقوتعهدچونامادارندکافیتخص 
عمنافتامینبرایبلکهخداخلقبهخدمتبراینهراخودتخص سادگیبه

.برندکاربهخودحزبیوشخصی

ارآراستهظاهریکصرفامعنویاتازکهکسانی.استمدارعقلشدتبهمادین
لیجاهانسانهایهماننگذارندوقتدینیمسائلعمیقفهمبرایوکنندانتخاب
افراداینبهرامسئولیتیهر.گذارندمیجایبرجدیآسیبهایکههستند
یاوردهندستبهعمیقیفهماخالقومعنویتازوندارنددینیشعورچونبسپارید،

دهنکردریافتراحکممناطچونواستدینظاهرمبنایبرایشانتصمیماتاند
درمهارتودان دیگرطرفاز.آورندمیباربهاجتماعیوفردیآسیبهایاند،
اخالقومعنویتودیناهلانساناینخواه.آیدمیدستبهانسانتالشسایه
جودودان وتخص اینکاربرددرعمیقیتفاوتاما.سکوالروگرامادییاباشد
.دارد
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هایگفتارورفتارهامبنایراعترتوقرآنداردمیبرگاماخالقمحوربرکهفردی
خودمهارتهایودان وعلمونیستخودباختهفردیچنین.دهدمیقرارخودش
شیخودفرووذلتمسیردرهرگزوگیردمیکاربهانسانیجوامعبهخدمتبرایرا
رادشمنودوستتفاوتوکندمیدرکراسربلندیوعزتمعنای.داردبرنمیگام
یتوحیدبینیجهانمبنایبرراآزادی.آوردمیدستبهدینیهایآموزهاساسبر

مکالیکدر.کندمیتالشانسانهاحقیقیآزادیتامینبرایوکندمیتعریف
درشبیتاهلهایآموزهوکریمقرانفهمازاستمدادباوحقمعارفباکهانسانی
وبرکتسراسردهدمیانجاممهارت ودان مبنایبرکهرارفتاریهرکندمی
.نگذاردجدیاثرآندراخالقکهنداریدسراغراجاییشما.استجامعهبرایرشد
صداقت،مبنایبرمادروپدروقتیزندمیاخالقرااولحرفخانوادهمحیطدر
وآرام ازسرشارخانوادهمحیطکنندزندگیعفافوحیاوفاداری،گذشت،صبر،
ومردازهریک.کندمیرشدانسانمحیطیچنیندر.بودخواهداطمینانوبرکت
زندگیمحوراخالقمنزلدروقتیاندگرفتهعهدهبرراوظایفیجامعهدرکهزن
ایفوظکافینفسبهاعتمادوتمرکزوآرام باتوانندمیهمکارمحیطدرباشد
استوارامبنبراینهمدیگربهزوجینازیکهرنگرشوقتی.برسانندانجامبهراخود
رمبگذادارمتواندرهرچهبایداورشدبرایمنواستالهیامانتهمسرمکهباشد
رارهمدیگوکنندمیکمهمبرایرااجتماعیفشارهایبشود،نزدیککمالبهاوتا
اخالقوقتی.دهندمیسوقمهارتکسبوعلممسیردرتعالیورشدسمتبه

ابوکنندمیرشدحیاوادبکانوندرخانوادهاینفرزندانباشدزندگیمبنای
معهجاسربارهرگزومی کنندفرهنگتولیدجامعهمختلفهایعرصهدرحضورشان

میدپدیراجامعهیککههاییخانوادهتعداددرراعظیمبرکاتاینحاال.شوندنمی
راجامعهفضایوقتیقائلندانسانیارزشهمبرایهمهوقتی!کنیدضربآورند
ایندباشدیگرانبهکمکمبنایایثاروفداکاریوقتیکند،میپرگذشتوصبر
.شودمیلطفوآرام سراسرجامعه

وندباشصداقتازسرشارمسئولینوقتیبگیریدنظردرراحالوحسهمینحاال
وودخدیگران،بهتهمتوفرافکنیجایبهوقتی.بدهندقرارکارمبنایراعدالت
هاخودیمقابلدرداخلیتصمیماتدر.دهندقرارعملمالکراخوداخالقیوجدان
یالمللبینروابطهایعرصهدرو(بینهمرحماء)باشنداحتراموادبباومهربان
فضایلباجامعهفضایهرقدر.کنندبرخوردنفسعزتباوشجاعانهمقتدرانه،
مامردمقدرهر.شودمیترآسانانسانیتتحققکند،پیداتریعمیقپیونداخالقی
کدررااخالقیرفتارهایحکمتهایوکنندبرقرارمفهومیارتباطدینیمعارفبا

همدلیر،کشوداخلینمای.کندمیپیدابیشتریگسترشجامعهدرآننتایجکنند
.استالگوسازیوشکوهواقتدارالمللیبیننمایواستامیدونشاطوصفاو

بهپشتصبوروشجاعهمزبانوهمدلاسالمی،اخالقمبنایبرکهامتیسرنوشت
خربهراخودملیودینیهویتوعزتشکوههمت،وتالشبادادهیکدیگرپشت
باکنندیمایستادگیاستکبارواستبدادبرابردراستقامتباوکشندمیجهانیان
ربرابدرراخودسختیهرباوباشندضعیفوعنصرسستکهمردمیسرنوشت
عنویتمواخالقاوجبهرسیدن.نیستمقایسهقابلکنند،تسلیمووادادهدشمنان

اکپبیتاهلواکرمپیامبرسازیانسانماموریتمهمترینشعور،وفهمازآمدهبر
قدقیفهمبرمبتنیاخالقمکارمایجاددرماکههرقدر.هستوبودهایشانمطهرو
آرمانقتحقبهقدمبهقدمراماتالش،واستقامتاینکنیمبیشتریتالشدین،از
.کندمیترنزدیکمهدویشهر

انقالبررهبگفتهبهجامعبرنامهیکتنظیمبرایمعلمانجامعهبهشماتوصیه-8
چیست؟راستاایندر

کهراچ.استمندشکوهونظیربیسازیانسانجریانایندرمامعلمیننق قطعا
تیکاسوقانونیهاینق دلیلبهجامعهدرموجودهایکاستیازبسیاریجبران
ورهددرمعلمان.ماستفهیممعلماندوشبرگذشته،ازماندهجایبرتربیتیهای
میدورههراقتضائاتونیازهافراخوربهما،فرزنداننوجوانیوکودکیمختلفهای
وگیرندبقرارمافرزندانتوجهکانونانصاف،ومحبتازبرگرفتهرفتارهایباتوانند
موزانآدان قلبدرگونهبهنبویاخالقوقرآنیهایآموزهازبرگرفتهرفتارهایبا
.دهندبقرارخودرفتاریالگویومبناراخودمعلمآنهاکهطوریبهکنندنفوذخود
ترجدیخانوادهتاثیرازمراتببهمواردبرخیدرمدرسه،درمعلمگذاریتاثیر
خودکهاستعزیزمعلماندانشجوشمابرایخوبیبسیارفرصتاینبنابراین.است
ایجامعهساختندرسعیفداکاری،وعفوومودتورحمتبرمبنایوبسازیدرا
هکفرزندانیازکنیدتصور.زندمیرااولحرفادب،واخالقآندرکهکنیدزیبا
کهدنشیننمیثمربهمدیرانیومسئولینآیندهدرکنیدمیتربیتامروزشما

.دهندقرارعملسرلوحهرامردمبهاحتراموادبانصاف،صداقت،

قرآنیودینیمنظراز"الهیهایبعثتهمهاولیههایهدفصدردرعدالت-9
.دهیدتوضیحبرایمان

،استشدهمعینانبیابعثتهدفبه عنوانکهچیزیاجتماعی،حیاتقلمرودر
أَنْزَلْناوَبِالْبَیِّناتِرُسُلَناأَرْسَلْنالَقَدْ:استآمدهکریمقرآندر.استاجتماعیعدالت
جاهمهوهمیشهبشریتتاریخدربِالْقِسْطالنَّاسُلِیَقُومَالْمیزانَوَالْکِتابَمَعَهُمُ
بهریکدیگحقوقدرتعادلزدنهمبروطلبیزیادهاثربرزیادیاختالفاتودعواها
ربشوبودهمسالهانسانهابرایبشرتاریخطولدرکهچیزیآن.خوردمیچشم
شدهاشارهآنبهشریفهآیهدرکهاستقسطوعدلبهرسیدناست،آنتشنه
استعاممعنایعدل.استعدلازخاصیمعنایقسطکهدانیدمیالبته.است
هرچیزیعنیصحیحموازنهیکیعنیعدل«االرضوالسماواتقامتبالعدل»

عدلمعنایهمینوقتی.نشودخارجخوداعتدالحدازوبگیردقرارخودشسرجای
نای.قسطشودمیگیریدمینظردراجتماعیجریاندرواجتماعیمناسباتدررا

باستیامپریالیوکمونیستیمختلفمکاتبوفکریجریانهایکهاستچیزیهمان
کسانیهااین.زنندمیپاودستآنبهرسیدندنبالبهانسانی،عقلتواناییتوهم
خودمانچشباتوانندمیکهاندشناختهراجسمیتنهاشناسی،انسانازکههستند
بابایدهککنندمیتصورشد،دوپاودستدوموجودهمینانسانوقتیبله.ببینند
د؛برسناجتماعیزندگیمهممسائلحلراهبهتوانندمیخوداجمالیدان همین
رائهااجتماعیعدالتبرقراریبرایحلیراهکنونتاتوانستهانسانیعقلآیااما
اجتماعیعدالتبرقراریدنبالبهامپریالیستیهاینظامدرکهگروهیدهد؟
وودشواردرقابتعرصهبهایداشتهوتواننوعهربافردهربایدمعتقدندهستند
مدلاینحاصل.کنددریافتاجتماعازراخودسهمفردیهایانگیزهمبنایبر

مقابلرد.استمشهودغربیجوامعدرکهاستفجیعیبسیارطبقاتیاختالففکری
ثروتوشوندمیسرکوبکههستندفردیهایانگیزهاینسوسیالیستینظامدر
باکهتاسقانونیتابعانسانهاازگروهیعقلیعنیکند؛نمیپیدارشدجامعهکلی
دوبهراجامعهودهندمیرشدراداریسرمایهخودجوامعدرثروتنابرابرتوزیع
ودجویانسازبرخیطلبانهمنفعتهایانگیزهوکنندمیتقسیمفقیروغنیقطب
التعدکهکمونیستهاییعوضدرو.کندمیهضمخوددرراضعیفمردمازبسیاری

نمیظرندررافردیهایانگیزهدانندمیعمومیسرمایهبرابرتوزیعوتقسیمبهرا
کهایاندازههربههمهکهکنندمیذکراینگونهرااجتماعیعدالتمعنایوگیرند
داشتهیخالقیتکسیاگرحاال.استدیگراناندازهبهدرستآناندریافتیکنندکار
ازوتهنداشایانگیزههی کهکسیباآوردمیدانبهراتریقویهایانگیزهباشید
.شوندمیمندبهرهملیمنابعازیکساناستتهیابتکاروخالقیت

هکاینجاسترساند؟میاجتماعیعدالتبهراانسانعقل،کدامبفرماییدشما
شوندمیمتوجهانسانیعقلبهاعتمادنتایجوآثاربررسیازبعدعاقلهایانسان
ولیگرددمیآندنبالبهوشناختهراعدالتمفهومخوبیبهماعقلاگرچهکه

قابلالهیانبیایوشرایعسویازووحیجانبازتنهاعدالتمصداقوآنتحقق
ققتحراهتنهاکهداندمیرسدمیتوحیدیبینیجهانبهکهانسانی.استفهم
کریمهآیهدر.شودمیمحققوحیانیهایآموزهبهعملطریقازاجتماعیعدالت
ینمهمترازکهمطلباینبهمستقیماشارهضمنکردمعرضسخنابتدایکهای

باخداوندکهفرمایدمیبیانصراحتبهاست،عدالتبرقراریانبیاماموریتهای
اشدبمردمبرایالعملیدستورتافرمودنازلرااشوحیانیهایآموزهخودپیامبران

.کنندبرقرارجامعهدرراقسطبتوانندمردمآن،کمکبهو
رانآازبخشیکهنیستسخنوحرفجنسازاجتماعیعدالتکنمکوتاهراسخنم
.نندبداناسازگارخودعقایدبارابرخیوکنندذکرشعارهادررابخشیوبخوانند
تمامیبهکهشودمیبرقرارزمانیتنهااست؛عملکردجنسازاجتماعی،عدالت
لیفعجامعهدرکهمهمیمشکالتازیکی.شودعملکریمقرآنوحیانیدستورات

یاجتماععدالترهبریتامنتظرندمردم،ازبرخیکهاستاینشودمیمشاهدهما
عهجامدرمردمدستبهبایداجتماعیعدالتآنکهازغافل.کندبرقرارکشوردررا
دراجتماعیعدالتبرقراریمسئولیتبله.«بِالْقِسْطالنَّاسُلِیَقُومَ»شود،برپا
تالشیعدلوقسطبرپاییدرمردموقتیاما.استاسالمیحاکمعهدهبرجامعه
برقراررااجتماعیعدالتتواندنمیباشد،حاکمالسالمعلیهعلیاگرحتینکنند
واستکشوراجراییقوایومقننهقوایحاکمیت،بازوهایهمماجامعهدر.کند
نتسوکریمقرآندستوراتبهمتعهدکهراکسانیانتخابات،عرصهدربایدمردم

نتخاباهستنداجتماعیعدالتبرقراریبهمصمموهستندالسالمعلیهممعصومین
آرزویاینبهرسیدنبرایتوانندمیمامردمکهاستکاریحداقلاینوکنند
.بدهندانجامانسانیبزرگ
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وردمایندرالزمسخن":فرمودندزندگیسبکدربارهدومگامدرانقالبرهبر-10
رااردیموچهکنید،توصیهمابهتحقیقومطالعهبرایبخواهیداگر."استبسیار
می دهید،پیشنهاد
تدسبهکریمقرانموضوعیوهدفمندمطالعهازبایدمازندگیسبکمعتقدم
اتروایآنتبعبهوکریمقرآنفهمومطالعهواردمحورمسالهوقتیشما.بیاید

یبراهاسبکوهاروشبهترینبینیدمیشوید،میالسالمعلیهممعصومین
یاتآبرخی.استشدهذکرکریمقراندرطیبه،حیاتومطلوبزندگیبهرسیدن
بهندهدفمومداوممراجعهمننظربهبنابرایناشارت؛بهدیگربرخیوصراحتبه

اسالمیزندگیسبکبهرسیدنبرایمنبعزاللترینوبهترینکریمقرانمفاهیم
.است
مصداقکه"شهدا"و"الهیاولیای"،"معصومینسیره"بهمراجعهبعدیگامدر
وفردیهایصحنهدرومختلفمواضعدرراقرآنیزندگیسبکازعینیهای

تفادهاسکتابهااینازبتوانیداگرقطعا.راهگشاستدهند،مینشانمابهاجتماعی
تانزندگیالگوهایوقهرمانانبهشمازندگیسبککنیدمیحسآرامآرامکنید
خیلیرسیدشهادتبهسلیمانیسرداروقتینرویمدورراهخیلی.شودمینزدیک
.دادندتغییرزندگیبهنسبترانگاهشانمرد،بزرگاینروحیعظمتواسطهبهها
.کردگیزندشهیدانهبایدباشدشهادتبهختمآنپایانکهزندگیبهرسیدنبرای

مِنَ"ندشهادتانتظار"دریاو"شدندشهید"یاکریمقرآنتعبیربهواقعیمومنین
وَتَظِرُیَنْمَنْمِنْهُمْوَنَحْبَهُقَضىمَنْفَمِنْهُمْعَلَیْهِاللَّهَعاهَدُواماصَدَقُوارِجالٌالْمُؤْمِنینَ

ممجسخودتانبرایراایمانیزندگیسبکخواهیدمیوقتی"تَبْدیالبَدَّلُواما
فتارهایرتمامیعنیاین!باشیشهادتانتظاردربایدنشدیشهیدوقتیتاکنید،
والگوکیبهشدتبدیلکهسلیمانیقاسمحاجمثلدرستباشدشهیدانهبایدما
قرآنرتعبیبه.استشهیدانهزندگیسبکصاحبایشان.سازیانسانمکتبیک
:یمگومیطوراینکنموصفراایشانزندگیسبکوراایشانبخواهماگرکریم
الوَاللَّهِلِسَبیفییُجاهِدُونَالْکافِرینَعَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنینَعَلَىأَذِلَّةٍیُحِبُّونَهُوَیُحِبُّهُمْ
ستدوراخداوندوبودندخداوندمحبوبکهبودندکسیایشانالئِملَوْمَةَیَخافُونَ
درائمادبودند؛ناپذیرنفوذوسختدشمنانبروخاکسارمومنان،برابردرداشتند
لکهبنبودایشانپایودستبربندیزندگیبودندخدابرایمبارزهوجهادحال
میننشینیعقب.هراسیدندنمیسرزنشیهی ازوبودایشاندوشرویزندگی
.کردند
اشیدبجهاددردائمشمااینکه.خواهدمیمراقبت.مومنانهزندگیسبکیعنیاین
ی،علمهایعرصههمهدرجهاد.باشیدجنگمیداندرحتماکهنیستمعنااینبه

.استبرقرار...وانسانتربیتمشترکزندگیفرهنگی،اقتصادی،مهارتی،
املتودقتباآیههربهکریمقرآندر.بگیریدشماراسادهمثالیکهمینحاال
در.ودشمیتعریفمابرایسبحانخداوندنظرازمطلوبزندگیسبککنیدنگاه
بعدکهشدهذکرآمنواالذینایهایامستقیمخطابباتوجهیقابلآیاتکریمقرآن
رارقتاملموردراآیاتهمینحداقلبتوانیماگر.استشدهبیاندستوراتیآناز

.کنیمپیدادستمومنانهزندگیسبکبهتوانیممیبدهیم،
اطاعتراخدامومنانایکهاستاینمومنانبابرخورددرمومنانهزندگیسبک
فافعوحیابابخورید،حاللرزقکنیدانقاقبگیرید،روزهبخوانید،نماز.کنید
زاناسکنید،جهادخداراهدرکنید،یاریراخداکنید،مراقبتخودزبانازباشید،
باشیداشتهدصداقتنکنید،مسخرهنزنید،بهتاننکنید،غیبتندهید،آزارنگویید،
گذشتوعفوباشید،صبورنخورید،ربانکنید،فروشیکمنکنید،تبذیرواسراف
درتاسالرمانسانکهداردوجودآیاتاینذیلدرعمیقمطالبآنقدر.کنیدپیشه
اینبهکردنعملبرایروشهابهترین.کندتدبردستوراتاینتحققشیوه

رفتهگقرارمتفکرانواندیشمندانتوجهموردمتعددکتابهایدرقرآنیدستورات
یرغصورتبهحتیبینیدمیالعملدستورشمازندگیجزییاتتمامدر.است

درجیبیعنظمباشیدپایبندآنفضیلتاوقاتدرنمازاقامهبهشماوقتیمستقیم
ازهکخوابیدمیموقعبه.استدینیزندگیثمرهکهشودمیپدیدارشمازندگی
تبهداشکنیدمیعملغسلوطهارتاحکامبهوقتی.نباشیدمحرومسحردرک
نطاهریائمهروایاتوکریمقرآنازهمههااین.کنیدمیپیادهخودزندگیدررا
گرنوقتیاستاهللصبغهمسیرهماندینیزندگیسبک.استدریافتقابل
.آوردمیارمغانبهراطیبهحیاتما،زندگیسبکبدهیممانزندگیبهخدایی
ولمدلفهمو(قرآنآوردنسخنبه)قرآنازاستنطاقدوستانازبرخیبرایشاید
خنرانیسوروانبسیارکتابهایامانباشدآسانیکارالسالمعلیهمبیتاهلروایات
یقرآنمفاهیمازآنهااکثرکهماندهبرجایمختلفاساتیدازخوبیبسیارهای
دررااسالمیزندگیسبکسیاسینظرازخواهندمیکهکسانیمثال.استبرآمده

بهراالزمبصیرتودرستمسیرساله250انسانکتابمطالعهبابگیرندپی 
تهداشایمانیزندگیسبکاعتقادینظرازخواهندمیکهکسانی.می آورنددست
یاقرآنرداسالمیاندیشهکلیطرحمثلخوبیبسیارکتابهایازتوانندمیباشند
ویژههادپیشناخالقیزندگیسبکدر.کننداستفادهمطهریشهیدنظیربیآثار
ست؛اتهرانیمجتبیآقاحاجبزرگواراستادالهیادبکتابهایمجموعهمطالعهمن
ستاداازحیافرهنگدرپژوهشیکتابیاالهیموهبتیحیا،کتابمطالعهویژهبه

.کنیدمیتجربهراجدیدیزندگیکتابهااینمطالعهازبعدشما.پسندیدهعباس
شترکمزندگیمهارتهایکسبحوزهدرتربیتوتعلیمبزرگاساتیدآثارمطالعه
میاسالزندگیسبک.استارزشمندومهمبسیارازدواجآستانهدرجوانهایبرای

کتابدچندریابعدیکدرکهنیستطوراینواستگستردهوعامبسیارمفهومی
وفردییزندگابعادهمهدروکنیدتالشبایدبگیریدفرارازندگیسبکبتوانید
راهاآنخودعملکردباوکنیدکشفرازندگیالگوهایورفتارینمادهایاجتماعی
مسلمانماکهاستاینماجامعهدرد.بدهیدنشرخودپیرامونجامعهومدرسه
نبوینتسازبرگرفتهوقرآنیزندگیسبکازکمیبسیاربهرهولیهستیمشیعه
یایمانزندگیازبخ همونشدهباعثغربیزندگیمظاهروهاشیوههجوم.داریم
دازیبرانبرایدشمنشیوهمهمترینکهباشدیادمان.بدهدقرارتاثیرتحتهمرا
.تآنهاسایمانیزندگیسبکوزندگیشیوهتغییراسالمازبرگفتههاینظام

.بفرماییداست،ماندهباقیاینکتهاگرپایاندر-11
انقالب اسالمی . در نقطه آغاز خود قرار گرفت57بهمن سال 22انقالب اسالمی از 

در چله اول انقالب مردان و . یک دوی امدادی است! یک مسیر است نه یک اتفاق 
زنان با ایمانی پیدا شدند که به ندای فطرت و انسانیت گوش دادند و گرداگرد امام  
خود از جان و جانان خود گذشتند بسیاری از آنها دیگر در بین ما نیستند و حاال در 
طول این مسیر پی  رو گام های جدی تری باید برداشته شود تا این انقالب زمینه 

.ساز تجلی تمدن اسالمی وظهور حجت ابن الحسن علیه السالم باشد

استقامت،چونهاییواژهبابیشترگریانقالبیهایمولفهجنساولگامدر
دجدیشرایطبامتناسبهامولفهایناالنوبودخوردهپیوندشهادتشهامت،
یکندکمیکارافرینیکشوراقتصادیجبههدرکهکسیاالن.شوندتعریفباید
انقالبییککند،میسازیانسانتربیت،وتعلیمعرصهدرکهکسی.استانقالبی
دزیابسیارچالشهایدلیلبهوبودههمراهماباگذشتهازکهاستانحرافاتی
باحاال.دبونشدهپیدامشکالتاینحلورسیدگیبرایالزمتوانوفرصتتاکنون
فتنیرپی مسیراینهستیدانقالبیجوانانشماکهنفستازهنیروهایتزریق
دکردنآغازرامسیراینکهکسانیآرمانهایواهدافازماجوانانکهمادامیواست
هی،الآرمانهاییراآنانآرمانهایوباشندمطلعکردند،هموارآیندگانبرایراراهو

کهخودمالکاینقطهبهرسیدنتاراانقالباینتوانندمیبدانند،عقالنیومبنایی
شاءنا.ببرندپی استاجتماعیعدالتبرقراریوطیبهحیاتبهجامعهرساندن
اهلل
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به قلم میترا کزازی/ فرهنگی

توانایی و درک مهارت های زندگی یک هدیه است و کسب این مهارت ها خود یتک  
ه  به خاطر داشته باشتید کت  .مهارت است و تمایل به کاربرد آن ها یک انتخاب است 

ه خرج هنگامی که شروع به یادگیری مهارت های زندگی میکنید زمان و صبر کافی ب
ی را دهید نگران نباشید در ابتدا کمی مشکل به نظر می رسد اما شتما ایتن توانتای   
ی بتا  دارید که خود را به کسب این توانایی ها تجهیز کنید و در این خصوص آشتنای 
ک تاریخچه شکل گیری مهارت های زندگی و حوزه های تخصصی و کاربردی اش کم

آشنا البته  همه ما  کم و بی  با عنوان مهارت های زندگی.بسیاری به شما  می کند
هستیم و این اصطالح را در رسانه ها یا برنامه های روانشناستی شتنیده ایتم ولتی    

ین بته  همت  . فواید و دنحوه ی یادگیری این مهارت ها آشنا هستیم .کمتر با کاربرد 
.دلیل قصد داریم چگونگی و چیستی این مهارت هارا مورد بررسی قرار دهیم

وییم خود اصطالح مهارت در معانی مختلفی به کاررفته است ولی در کل وقتی می گ
حیح کسی مهارت انجام کاری را دارد، یعنی اینکه او توانایی های الزم برای انجام  ص

ی ما بنابراین مهارت های زندگی می شود، توانایی های مورد نیاز زندگ. کاری را دارد
مشکالت و که اجتماعی هستند و موجب می شوند تا بهتر بتوانیم به نحوی موثرتر با

ود البته هرکس با توجه به  دیدگاه و برداشت خت .   دشواری های زندگی مواجه شویم
ی مهارت های زندگی را تفسیر می کند و آن را به کار می برد اما ما نیاز داریتم بترا  

انیم طبق استفاده درست از مهارت های زندگی بهترین تعریف را داشته باشیم تا بتو
آن به درک درست برسیم و از انجایی که سازمان بهداشت جهتانی ختود مبتکتر و   
ط طراح مهارت های زندگی است قطعا جامع ترین و قابل اعتماد ترین تعریتف توست  
ارانه و این سازمان به کار رفته است و  مهارت های زندگی را توانایی انجام رفتارسازگ
ایتد متی   مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چال  هاوضروریات زندگی خود کنار یی

داند  و درباره اهمیت آن خاطر نشان می کند که امروزه علی  رغم  ایجتاد تغییترات  
ا مسائل عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی ،بسیاری از افراد در رویارویی ب

رندگی فاقد توانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر آنتان را در مواجهته بتا    
ر قتدر  مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است، بنابراین  ه

رشد مهارت های زندگی در فرد قابل مشاهده تر باشد ، او بهتر می توانتد ستالمت  
د و روان و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه ی منطقی و کارامد مشکالت را حل کنت 

گفتت  می توان با قطعیت. از آسیب های ناشی از ناتوانی حل مشکالت در امان بماند
فی عتاط .که امروزه پژوه  های بسیار نشان داده اند که بسیاری از اختالالت روانی 

ریشه اجتماعی دارند برای مثال در زمینه سو مصرف مواد مشخ  شده استت کته   
فقتدان مهتارت هتای    . نتاتوانی در بیتان احساستات    . چهار عامل عزت نفس پایین

فتراد  ارتباطی و تاثیر پذیری اجتماعی با این مشکل ارتباط دارنتد و در ستازگاری ا  
هتای  پس  باید به خاطر داشته باشیم که بادگیری مهتارت .نق  بسیار مهمی دارند

فعبه صرف هزینه نیاز ندارد و منا.زندگی کیفیت زندگی شمارا بهتر می کند 

این مهم از بهترین سترمایه گتذاری   .بسیاری در دراز مدت برای شما خواهد داشت 
. هایی هست که می توانید برای خود و زندگی اتان داشته باشید

میالدی با اقدامات دکتر گیلبترت بوتتون بترای    1979مهارت های زندگی  در سال 
انته  دان  آموزان تدوین شد که با استقبال فراوان مواجه شد و رفتارهای جرات مند

طح این مهارت ها در ارتقتای ست  . تصمیم گیری و تفکر نقادانه را  بهبود می بخشید 
.بهداشت جهانی مورد توجه قرار گرفت و به دو صورت به کار می رود

:مدل ده گانه شامل 

ضتیح  نقاط قوت ، نقاط ضعف، خود واقع بینانه، حقوق و مسئولیت ها، تو) خوداگاهی
( .ارزش ها

. )همتدلی و هتوش هیجتانی   (. مشکل به عنوان فرصت) تصمیم گیری و حل مسئله
(.احترام قائل شدن برای دیگران

. تفکر خالق و تفکر انتقادی

کنترل خشم، 

(.همکاری و مشارکت ، دوست یابی) زبان بدن و مهارت بین فردی

. استرس

،(تحمل افراد مختلف،رفتار همراه با پرخاشگری کمتر ) قدرت نه گفتن

.اعتماد به نفس

H-4  در ایالت متحده آمریکا

که مربوط به سازمان امور جوانان است و بنیاد ملی غذا و کشاورزی آن را اداره متی 
عه کند و رسالت آن به کارگیری جوانان جهت استعداد آنان و پیشتبرد حتوزه توست   

جوانان است و شامل 

head(:سر:) تصمیم گیری ، حل مسئله ،یادبگیریم ،

چگونه بیاموزیم؟

heart(قلب:)اارتباط، همفکری، مهارت های اجتماعی، حل تعارض، پذیرش تفاوت ه

hand(دست:)شرکت در خدمات داوطلبانه، مسئولیت پذیری، همکاری در گروه

health(سالمتی:)   ی و سبک زندگی سالم، مدیریت استترس، پیشتگیری از بیمتار
امنیت شخصی

مهارت های زندگی



توجه
رغ از شبنا یک نشریه کامال فراجناحی بوده، لذا تمامی مطالب و محتوای آن فتا .1

.هرگونه جهت گیری و بطور کامالً بی طرف تهیه و تدوین شده است

یم و توجه شود که در این مجله از اسماء متبرکه استفاد شده است لذا حفظ حر.2
.احترام آن به عهده ی خواننده می باشد

ریه خواهشمندیم از هرگونه کپی برداری و یا استفاده ی صرف از محتویات نشت .3
ال بدیهی است که الهام گیری و استفاده از تجربیتات ایتن اثتر بت    . خودداری شود
.اشکال می باشد

ن لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با روابط عمتومی نشتریه، در میتا   .4
.بگذارید

:روابط عمومی
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