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یــخ زده بودیــم. دلگرمــی ای نداشــتیم. 
ــا  ــود ت ــبیه ب ــتر ش ــخ زدگان بیش ــر ی عص
ــه  ــم ک ــده بودی ــه دی ــه! چ ــر مدرنیت عص
دلگــرم شــویم؟ هیــچ. مــا یــخ زدگان 
ــم. آرمان هــا و عدالتمــان  ــن عصــر بودی ای
برابری مــان  آرزوی  کردیــم.  خــاک  را 
ــتیم  ــازه نداش ــی اج ــم. حت ــن کردی را دف

ــر بپرورانیــم.  فکــرش را در س
مــا یــخ زدگان زمــان بودیــم. مــا را یــخ زده 
بنوشــیم،  آرام  و  می خواســتند. ســاکت 
بخوریــم و پــول روی پــول بگذاریــم و 
ــدن  ــا اجــازه فکــر کــردن و خوان هیــچ. م
ســر  در  اســتقال  و  آزادی  رویــای  و 
ــوان  ــازه حی ــا اج ــتیم. م ــدن نداش پروران
بــودن داشــتیم امــا اجــازه انســان بــودن؟ 

ــه!  ن
ــازه  ــا اج ــتیم ام ــم داش ــازه سکوالریس اج
اســام نــاب محمــدی نــه! یــخ زدگان 
ــان  ــد. جهانش ــری ندارن ــاکت اند، دردس س
مســکوت و آرمانشــان حیوانــی اســت! 
ــدنی  ــام نش ــال تم ــا را برای امی ــن، فض ای

اربابــان آمــاده می کنــد. 
ــه  ــخ زمان ــه شکســتیم ی ــا چــه شــد ک ام
را؟ طلــوع فجــر زمســتانمان را بهــار کــرد. 
ــردی  ــه م ــد ک ــاز ش ــا آغ ــرا از آنج ماج
ــرمای  ــی اش س ــای درون ــا آورد. گرم گرم

ــرد.  ــان را ب وجودم
نــور و گرمــا این هــا رویــا بــود پیــش 
ــه  ــه نقط ــه ب ــاال نقط ــا ح ــش، ام از آمدن
صدایــش،  می چرخیــد.  شــهر ها  در 
کلماتــش، ســخنانش همــه مملــوء از نــور 
بــود و برکــت روح خــدا در وجــودش بــود. 
مهربانــی و صابــت اش طبیــب دوار زمانــه 

ــان!  ــود برایم ــاخته ب س
مگــر می شــود بعــد ۱۴۰۰ ســال ایــن 
ــه اســام در یــک نفــر جمــع شــود؟!  گون
گــرم  دیگــری  از  پــس  یکــی  آدم هــا 
ــد!  ــدار ش ــان بی ــخ زده ش ــب ی ــدند، قل ش
یادشــان آمــد کــه بودنــد و می تواننــد 
ــایه  ــر س ــتقل، زی ــند. آزاد، مس ــه باش چ
برتریــن دیــن، مگــر می شــد گــرم نشــد؟! 
ــا ایــن اندوختــه یــک جــا  مگــر می شــد ب

ــدند  ــخ زده ش ــر ی ــای عص ــت؟ آدم ه نشس
ــد و  ــه دویدن ــه خان ــه ب ــور. خان ــغ ن مبل
ــان را!  ــخ وجودت ــکنید ی ــد: بش ــدا دادن ن
کنــار بگذاریــد ســرمای تمــام نشــدنی را! 
ــد،  ــر کنی ــید، فک ــان باش ــد انس می توانی
آرمــان خواهــی کنیــد از زیــر ســلطه 
ــرون  ــد بی ــع گذارن ــه مان ــان هایی ک انس
بیاییــد. شــما می توانیــد خلیفة اهلل باشــید. 
شــما می توانیــد خالــق نظامتــان باشــید و 
ــی از  ــه کس ــید. بی آنک ــته باش ــش داش نق
شــما بخواهــد یــخ باشــید. بشــرط آن کــه 

ــد.  ــم بزنی ــاب رق انق
آشــفته  کــه  اســت  زمانــی  انقــاب 
رقــم  درونی مــان  انقــاب  می شــویم 
خــورد، از انســان هایی یــخ زده تبدیــل 
ــاب  ــا انق ــور و ام ــان ن ــه مبلغ ــدیم ب ش
ــان  ــی داد. اجدادم ــد رخ م ــی ای بای بیرون
تــاش کردنــد، رقــم زدنــدد رســید بــه مــا 
کــه نســل ســوم، چهــارم، پنجــم، ششــم 
و... هســتیم. انقــاب نکردیــم کــه دوبــاره 
ــاب  ــد انق ــان بمان ــد یادم ــم. بای ــخ بزنی ی
ــد، رشــد  ــه یاب ــا انقابمــان ادام ــم ت کردی
ــغ  ــویم. مبل ــاخته ش ــازیم و س ــد، بس کن

نــور باشــیم، تفکــرات ســازنده را رقــم 
ــم یــک گوشــه  ــا انقــاب نکردی ــم، م بزنی
بنشــینیم و تماشــا کنیــم و بــا طعنــه 
ــم  ــاب کردی ــد؟ انق ــه ش ــه چ ــم ک بگویی
ــی را ایجــاد  آزادی و اســتقال و خودکفای
ــاب را  ــه انق ــم ک ــاب کردی ــم، انق کنی
ادامــه بدهیــم. انقــاب کردیــم تــا تــاش 
جامــه  و  آرمان هایمــان،  بــرای  کنیــم 
عمــل بپوشــانیم بــر رویا هــای دســت 

نیافتنیمــان. 
ــم  ــوز ه ــر، هن ــدیم از راهب ــاز نش ــی نی ب

منبــع نــور می خواهیــم. 
ــان  ــذار مکتبم ــه بنیانگ ــت ک ــت اس درس
ــان هســت!  ــه ای عزیزم ــا خامن نیســت، ام
ایــن  در  می بخشــد  گرمــا  وجــودش 
ــت  ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــه ه ــه ای ک زمان
قــدر  بایــد  شــویم.  منجمــد  دوبــاره 
ــی  ــه کس ــدر اینک ــا ق ــدر گرم ــت، ق دانس

نمی کنــد.  تحقیرمــان 
ــم،  ــان نوری ــم مبلغ ــوز ه ــا هن م
هنــوز هــم انقابمــان تمــام نشــده.

بهمــن در  بهــار 

زینب موذن
دانشجو رشته علوم تربییت

 انقالب نکردیم 
که دوابره یخ 

بزنیم. ابید 
یادمان مباند 

انقالب کردیم 
ات انقالمبان 

ادامه یابد...
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اول  ســطر  همیشــه  مرد هــا 
بودنــد.  ایســتاده  انقاب هــا  
هرجــا ســخن از انقــاب اســامی بــه 
میــان آمــد، از هــزاران هــزار مــرد نام 
بردنــد، از آن هــا خواندیــم، شــنیدیم، 

گفتیــم و شــناختیم. 
و  مبــارزات  بحبوحــه  میــان  امــا 
ــا و  ــش زن ه ــت، نق ــگ و مقاوم جن
حضــور مؤثرشــان را گــم کردیــم 
ــت  ــک حرک ــامی را ی ــاب اس و انق
اجتماعــی  و  سیاســی_ملی_مذهبی 

مردانــه خواندیــم! 
ــه  ــان ب ــوب برایم ــخ را خ ــاید تاری ش
ــا  ــم م ــاید ه ــیده اند، ش ــر نکش تصوی
ــی  ــخ کوتاه ــیر ورق زدن تاری در مس
ــاک  ــه خ ــرعت از ب ــه س ــم و ب کردی
هــزاران  شــدن  کشــیده  خــون  و 
از  و  جانبــاز  و  آزاده  و  شــهیده  زن 
میلیون هــا قلــب شــجاع امــا شکســته 
ــتیم.  ــام گذش ــد و گمن ــان مجاه زن

ــن  ــتن ها ای ــاده گذش ــن س ــت ای و غرام
بــود کــه فرامــوش کردیــم در مســیر 
پیــروزی انقــاب اســامی و حتــی حیــن 
و بعــد آن، زنانــی بودنــد کــه قبــل از 
ــرادران و  ــدان، ب ــّوق فرزن ــزی مش هرچی
همســران خــود بودنــد و حتــی هــم قــدم 
ــد و  ــه آســمان می بردن ــا آن هــا مشــت ب ب
فریــاد رســای زنانه شــان و تظاهــرات شــور  
انگیزشــان، ســیلی محکمــی برگــوش ظلم 
و اســتکبار بــود و قهرمانــی آن هــا در 
صفــوف نبــرد، خــاری در چشــم دشــمن.
و  آرام  زندگــی  از  کــه  بودنــد  زنانــی 
بی دغدغــه و حتــی آغــوش مادرانــه خــود 
گذشــتند و کولــه بــار دلتنگــی را بــه دوش 
کشــیدند. احتمــاالً اگــر مــادر نباشــی 
و طعــم همســری را نچشــیده باشــی و 
ــت  ــت  امان ــبانه دخترک ــای ش بی قراری ه
را نبریــده باشــد، یــا ثانیــه بــه ثانیــه نــگاه 
گیــرای پســرکت از قــاب روی طاقچــه 

خیــره خیــره بــه تــو زل نــزده باشــد، و اگر 
ــدن را  ــنگینی دل کن ــی و س ــداده نباش دل
بــه وجــود لطیفــت تحمیــل نکــرده باشــی، 
ــه  ــه هرلحظ ــت ک ــاده نیس ــش س فهمیدن
ــه  ــم ها را ب ــی و چش ــه کن ــت را مچال قلب
خــون دیــده مزیــن و بغــض انتظــار را نــذر 
ــی.  ــن کن ــامانی وط ــر و س ــش بی س آرام
اگــر بــا گوشــه چــادر  و روســری ات 
ــون  ــوی خ ــی و ب ــته باش ــا را نبس زخم ه
ــرده  ــزت َدَوران نک ــاروت در مغ و دود و ب
ــه  ــدن ها و دالوران ــا ش ــر از تنه ــد، اگ باش
ــه ی  ــرای ادامــه ی حیــات خان جنگیــدن ب
ــان  ــه ج ــا ب ــم زبان ه ــران شــده ات زخ وی
ــی  ــت قهرمان ــال اس ــی، مح ــده باش نخری
ــخ انقاب هــای  یــک زن را در ســطور تاری
امــروز و دیــروز و حتــی فــردا بــاور کنــی. 
داســتان  دردنــاک  ســر  ایــن  از  اگــر 
واقعی مــان بگذریــم، هنــوز کــه هنــوز 
ــی را می بینیــم کــه در میــدان  اســت زنان
اجتماعــی  و  سیاســی  عمــل  و  علــم 

ــم را در دســت   ایســتاده اند، ســاح قل
و  ســفیدی ها  بــر  و  می رقصاننــد 
وطــن  ســبزی های  و  ســرخی ها 
ســرانجام  بــه  و  تــداوم  راه  در  و 
ــت  ــامی، حقیق ــاب اس ــاندن انق رس
کــه  زنانــی  می کننــد،  مشــق  را 
قــدم  قهرمانــی  ســکو های  بــر 
و  قــدرت  ارزش،  و  می گذارنــد 
عشــق را همزمــان معنــا می کننــد 
میــدان جنــگ  در  زنانــه  و حتــی 
ــای  ــدرن، از ارزش ه ــن م ــه ت ــن ب ت
و  اسامی شــان  ایرانــی_  اصیــل 
جایــگاه خانــواده دفــاع می کننــد، 
زنانــی کــه ســال های ســال اســت 
ــه ی  ــرت فاطم ــی از حض ــا تأس ــه ب ک
ــه  ــری)س( ن ــب کب ــرا)س( و زین زه
و  روح  بــا  بلکــه  انقابی انــد  تنهــا 
ــازند،  ــاب س ــود، انق ــم خ ــر عظی صب
سرمشــق اند و الهــام بخــش؛ نــه تنهــا 
بــرای ایــران و ایرانــی بلکــه در جهــان.

القصــه، هرچنــد در ایــن مســیر تاریخــی 
ــم  ــوش کردی ــی فرام ــم، گاه ــچ خ ــر پی پ
ــی  ــق آرمان ــن طری ــدم ای ــدم ق ــه در ق ک
و ارزشــی و در ســطر اول انقــاب، زن هــا 
دوشــادوش مردهــا  ایســتادگی کردنــد 
ــاال  ــا ح ــرد؛ ام ــد ک ــد و خواهن و می کنن
وقــت آن رســیده کــه ایــن جملــه ی گهــر 
ــم و  ــک کنی ــخ ح ــوار تاری ــر دی ــار را ب ب

ــم:  ــه بپذیری صادقان
ــک  ــی ی ــت اجتماع ــان در حرک ــر زن »اگ
ملتــی حضــور نداشــته باشــند، آن حرکــت 
بــه جایــی نخواهــد رســید، موفــق نخواهد 
شــد. اگــر زنــان در یــک حرکــت حضــور 
پیــدا بکننــد، یــک حضــور جــدی و 
آگاهانــه و از روی بصیــرت، آن حرکــت بــه 
طــور مضاعــف پیشــرفت خواهــد کــرد.«

)بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار 
ــان  ــی زن ــاس جهان ــرکت کنندگان در اج ش

و بیــداری اســامی، ۱39۱/۰۴/۰۲(

ــاب ــان در انق ــش زن نق
زهرا خرسوآابدی

دانشجو رشته مشاوره
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زهرا یزداین
دانشجو رشته مشاوره

وصیت نامــه ی  در  خمینــی)ره(  امــام 
ــی،  خــود تأکیــد می کنــد کــه روح انقاب
ــو ، روح پیشــرفت و  ــه جل روح حرکــت ب
ــن در  ــت و ای ــوآوری اس ــکار و ن روح ابت
ــدا  ــق پی ــم تحق ــران ه ــت ای ــت مل واقعی

ــرد. ک
انقابــی  روحّیــه ی  معنــای  »امــا 
چیســت؟ معنایــش ایــن اســت کــه 
یــک انســان انقابــی، شــجاعت دارد، 
ــت،  ــل اس ــل عم ــت، اه ــدام اس ــل اق اه
بن بست شــکنی  مــی ورزد،  ابتــکار 
ــزی  ــد؛ از چی ــایی میکن ــد، گره گش میکن
نمیترســد، بــه آینــده امیــدوار اســت، بــه 
ــده ی روشــن  ــه ســمت آین ــد خــدا ب امی
یعنــی  انقابیگــری  میکنــد؛  حرکــت 
ــن  ــت؛ ای ــی اس ــرد[ انقاب ــن ]ف ــن؛ ای ای
روحّیــه ی انقابــی را بایــد حفــظ کــرد.« 
ــجویان  ــوزان و دانش ــدار دانش آم ــات در دی )بیان

)95 /۰8 /۱۲
خــب بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف و اینکــه 
ــس  ــم پ ــی می دانی ــان را انقاب ــا خودم م
ــایی  ــیم و گره گش ــل باش ــل عم ــد اه بای
کنیــم. امــا چــرا هنــوز مشــکل داریــم؟ و 

چــرا نتوانســتیم آنهــا را حــل کنیــم؟
»مــا هرگــز پنهــان نکردیم، باز هــم پنهان 
هــم  بخش هایــی  در  کــه  نمی کنیــم 
ــی  ــم؛ عقب ماندگی های ــی داری عقب ماندگ
کــه بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت. 
مقّصــر  عقب ماندگی هــا  ایــن  در 

ــا مســئولین  ــا هســتیم، خــود م خــود م
مقّصریــم؛ مــردم هــم در یــک بخشــهایی 
ــند.  ــته باش ــت داش ــت دخال ــن اس ممک
جبــران  بایــد  عقب ماندگی هــا  ایــن 
ــل  ــی عم ــر انقاب ــه خاط ــن ب ــود؛ ای بش
ــی  ــا هــر جــا انقاب ــا اســت. م نکــردن م
ــتیم،  ــی نداش ــم، عقب ماندگ ــل کردی عم
ــک  ــم، ی ــاه آمدی ــر جــا از انقــاب کوت ه
ــی  ــت ناش ــی و حرک ــر انقاب ــت غی حرک
ــم،  ــام دادی ــی انج ــالت و بی توّجه از کس
ــات  ــد.« )بیان ــود آم ــه وج ــی ب عقب ماندگ
در ارتبــاط تصویــری بــا مــردم آذربایجــان شــرقی 

)99/۱۱/۲9
شــاید الزم باشــد کمــی روی انقابــی 

ــم! ــر کنی ــان فک بودنم
»عــاج مشــکات ایــن کشــور -چــه 
چــه  داریــم،  امــروز  کــه  مشــکاتی 
ــم داشــت،  مشــکاتی کــه بعدهــا خواهی
چــه مشــکاتی کــه هــر کشــوری و هــر 
ملّتــی دارد؛ باالخــره هیــچ کشــوری کــه 
بــدون مشــکل نیســت- و حــّل ایــن 
اراده و  مشــکات، در گــرو جوشــیدن 
ــت؛ از درون  ــت اس ــتقامت از درون ملّ اس
ملّــت بایســتی اراده، اســتقامت، عــزم 
راســخ، ایســتادگی بجوشــد؛ چشــمها، 
بــاز؛ روحّیه هــا بــا تــوّکل بــه خــدا و 
اعتمادبه نفــس، قــوی. اگــر بــه خــدا 
ــان  ــه خودم ــیم و ب ــته باش ــوّکل داش ت
قــوی  روحّیه هایمــان  کنیــم،  اعتمــاد 

ــی،  ــه ی علم ــم در زمین ــود؛ ه ــد ب خواه
هــم در زمینــه ی مدیریّتــی، هــم در 
ــر روی آن  ــن ب ــه م ــه ی اداری. آنچ زمین
انقابیگــری  تکیــه میکنــم روحّیــه ی 
بایــد حفــظ  را  روحّیــه  ایــن  اســت؛ 
کنیــد.« )بیانــات در دیــدار دانش آمــوزان و 

دانشــجویان،۱۲/8/95(
چــه  بــودن  انقابــی  ایــن  امــا 
ــای  ــا معیاره ــا م ــاخص هایی دارد؟ آی ش

داریــم؟  را  بــودن  انقابــی 
بــودن شــاخص هایی  انقابــی  »بــرای 
وجــود دارد. مــن پنــج شــاخص را در 
اینجــا ذکــر میکنــم. البّتــه بیــش از اینهــا 
میشــود خصوصّیاتــی را گفــت، لکــن مــن 
ــری  ــرای انقابیگ ــاخص ب ــج ش ــًا پن فع
ذکــر میکنــم کــه مــا بایــد ســعی کنیــم 
در خودمــان ایــن پنــج شــاخص را ایجــاد 
ــتیم؛  ــا هس ــم، هرج ــظ کنی ــم و حف کنی
ــی در کار  ــت، یک ــر اس ــی در کار هن یک
صنعــت اســت، یکــی در کار فّعالّیــت 
سیاســی اســت، یکــی در کار فّعالّیــت 
فّعالّیــت  کار  در  یکــی  اســت،  علمــی 
فرقــی  اســت؛  بازرگانــی  و  اقتصــادی 
نمیکنــد؛ ایــن شــاخص ها در همــه ی 
ــود  ــد وج ــران میتوان ــت ای ــا ملّ ــراد م اف
داشــته باشــد. پنــج شــاخص کــه اینهــا را 
شــرح خواهــم داد ]عبارتنــد از[: شــاخص 
ــی و ارزش هــای  ــه مبان ــک: پایبنــدی ب ی

ــاب. ــی انق اساس

جــوان دانشــجو
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آرمانهــای  هدف گیــری  دو:  شــاخص 
ــیدن  ــرای رس ــد ب ــت بلن ــاب و هّم انق
بــه آنهــا کــه آرمانهــای انقــاب و اهــداف 
بلنــد انقــاب را در نظــر بگیریــم و هّمــت 
ــا داشــته باشــیم.  ــه آنه ــرای رســیدن ب ب
ــتقال  ــه اس ــدی ب ــه: پایبن ــاخص س ش
همه جانبــه ی کشــور، اســتقال سیاســی، 
اســتقال اقتصــادی، اســتقال فرهنگــی 
-کــه مهم تــر از همــه اســت- و اســتقال 

ــی.  امنّیت
برابــر  شــاخص چهــار: حّساســّیت در 
دشــمن و کار دشــمن و نقشــه ی دشــمن 
ــد  ــه بای ــه البّت ــت از او، ک ــدم تبعّی و ع
دشــمن را شــناخت، نقشــه ی او را فهمیــد 

ــاز زد.  ــر ب ــمن س ــت دش و از تبعّی
شــاخص پنــج: تقــوای دینــی و سیاســی 

کــه ایــن بســیار مهــم اســت. 
»ایــن پنــج شــاخص اگــر در کســی 
وجــود داشــته باشــد، قطعــاً انقابــی 
اســت.« )بیانــات در مراســم بیســت  و هفتمیــن 
ــی )ره(، 95/3/۱۴( ــام خمین ــت ام ــالگرد رحل س

دانشــجو:  در  انقابــی  روحیــه  امــا 
در  دانشــجویان  انقابــی  »روحیــه ی 
ــده  ــه بخــورد. آن ع ــد ضرب دانشــگاه نبای
ــد کاری بشــود  ــد، بای ــه بی تفاوتن ــی ک ا ی
ــی و  ــای انقاب ــری ه ــه جهت گی ــه ب ک
نشــاط انقابــی گرایــش پیــدا کننــد؛ نــه 
ــه عکــس شــود  این کــه خــدای نکــرده ب
و کارهایــی انجــام بگیــرد کــه کســانی که 
ــد،  ــی دارن ــری انقاب ــه و جهت گی روحی
ــش  ــی گرای ــی تفاوت ــه ب ــواش ب یواش ی
پیــدا کننــد؛ ایــن خطــر بســیار عظیمــی 
ــد انتظــار داشــته باشــیم  ــا نبای اســت. م
سیاســت های  دانشــجوجماعت،  کــه 
طــور  بــه  را  اجرایــی  دســتگاههای 
کامــل و بــا همــه ی وجــود بپذیــرد و 
قبــول بکنــد. البتــه بایــد در مقابــل 
دســتگاه ها  مســؤوالن  سیاســت های 
تســلیم شــد؛ در ایــن شــکی نیســت. 
وقتــی کــه دســتگاه ها و مجریــان کشــور 
ــرای  ــم ب ــد، آن تصمی تصمیمــی می گیرن
افــرادی کــه در محــدوده ی کار آنهــا 
امــا  اســت؛  واجب االطاعــة  هســتند، 
ــجو داد  ــه آن دانش ــق را ب ــن ح ــد ای بای
کــه بــه مقتضــای جوانــی و بــه مقتضــای 

آن روحیــه ی شــور و نشــاط و شــوقی 
ــته  ــؤالی داش ــت س ــک حال ــه دارد، ی ک
ــد؛  ــته باش ــی داش ــاً اعتراض ــد؛ احیان باش
پیشــنهادی داشــته باشــد. در محیــط 
دانشــگاه، اینهــا را بایســتی تحمــل کــرد و 
پذیرفــت. ایــن، از جملــه ی عواملــی اســت 
کــه آن شــور و نشــاط را در آنهــا زنــده، و 
آنهــا را همچنــان دانشــجو نگــه میــدارد.« 
)بیانــات در دیــدار اعضــای شــورای عالــی انقــاب 

فرهنگــی،7۰/9/۲۰(
در نتیجــه تمامــی ایــن مطالــب، دانشــجو 
بایــد دارای روحیــه انقابــی باشــد. یعنــی 
دارای اقــدام و عمــل، کنشــگر و دارای 
ــش  ــات اطراف ــه اتفاق ــبت ب ــاز نس دیدب
ــخیص داده و راه  ــئله را تش ــد و مس باش
حــل ارائــه دهــد. امــا بــرای داشــتن ایــن 
روحیــه بایــد بــا تقــوا بــوده و بــه مبانــی 
و اســتقال همــه جانبــه انقــاب پایبنــد 
باشــد. اهــداف انقــاب را در پیــش بگیــرد 
و از دشــمن پیــروی نکنــد. در نهایــت 
ــجوی  ــک دانش ــی  ی ــا، ویژگ ــه اینه هم
ــد  ــه میتوان ــت ک ــی اس ــراز اول انقاب ت

ــد. ــه باش ــکات جامع ــای مش راهگش

ــت  ــه حکوم ــران، کشــوری اســت ک ای
ــر  ــت س ــادی را پش ــله های زی و سلس
ــواع  ــه در طــول ســال ها ان گذاشــته ک
ــده  ــت ش ــخ آن ثب ــا در تاری حکومت ه
اســت؛ در میــان ایــن حکومت هــا، هــم 
ــم متاســفانه  ــد و ه سلســله های کارآم
ــته  ــود داش ــد وج ــه های ناکارآم سلس
پایه هــای  شــدند  باعــث  یــا  کــه 
ــود و  ــت بش ــان سس ــت خودش حکوم
یــا باعــث ظلــم و حقــارت ملــت ایــران 
شــدند. حکومــت پهلــوی هــم یکــی از 

ــت. ــوده اس ــا ب ــن حکومت ه همی
خانــدان پهلــوی ظلم هــای زیــادی 
بــه ملــت ایــران کــرد؛ یکــی از آن 
ــوی اول،  ــه پهل ــود ک ــن ب ــا ای ظلم ه
ــداده  ــا اینکــه جنگــی در ایــران رخ ن ب
ــه  ــود، بخشــی از ســرزمین خــود را ب ب
بیگانــگان تســلیم کــرد و ملــت ایــران 
را حقیــر کــرد. و ایــن آســیب از آســیب 
ــر  ــم بدت ــگ زده ه ــرزمین جن ــه س ب

ــود.  ب
همچنیــن پهلــوی دوم کــه بــا امضــای 
قراردادهــای تحمیلــی، کاری کــرد کــه 
ــه  ــت ب ــور دس ــد درکش ــه بتوان بیگان
ــون  ــه قان ــدون اینک ــد. ب ــر کاری بزن ه
ــد مانعــش شــود؛ در اصــل، شــاه  بتوان
ــد و  ــش از ح ــی بی ــار غرب گرای گرفت
ــنتی در  ــای س ــه ارزش ه ــا علی تقریب

ــود. ــران شــده ب ای
در حکومــت پهلــوی یکــی از جنایاتــی 
کــه هرگــز قابــل جبــران نخواهــد بــود، 
و  مهــم  شــخصیت های  جداســازی 
برجســته از ملــت و دور از دســترس 
ــه  ــدام، چ ــا اع ــه ب ــا چ ــاختن آنه س
ــردن  ــد ک ــردن و تبعی ــی ک ــا زندان ب
هــم  دوم  پهلــوی  دوران  در  بــود. 
شــخصیت های برجســته، یــا ســالها 
ــه  ــا ب ــد و ی ــد بودن ــدان و تبعی در زن
ــخصیت هایی  ــیدند، ش ــهادت میرس ش
ــتر ــه بیش ــی ک ــت اهلل طالقان ــل آی مث

دلبــر و  دیــو 
فرشته قیل پور

دانشجو رشته علم و اطالعات

این پنج شاخص اگر در کیس 
وجود داشته ابشد، قطعًا 

انقالیب است:

1: اپیبندی به مباین و ارزش های 
اسایس انقالب.

2: هدف گیری آرماهنای انقالب و 
هّمت بلند برای رسیدن به آهنا.

3: اپیبندی به استقالل 
همه جانبه ی کشور.

4: حّساسیّت در برابر دمشن.
5: تقوای دیین و سیایس که این 

بسیار مهم است. 
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معصومه شیخ اکربی
دانشجو رشته مشاوره

عمــر سیاســی- اجتماعیــش را در زندان 
ــوی 97  ــت پهل ــرد. در دول ــر ب ــه س ب
درصــد نماینــدگان مجلــس را نیروهــای 
میدادنــد،  تشــکیل  وطنــی  جهــان 
کســانی کــه معتقــد بــه وطن خودشــان 
یعنــی ایــران نبودنــد و اعتقــاد داشــتند 
ــرای وطنــی بزرگتــر یعنــی  کــه بایــد ب

ــرد. ــی خدمــت ک کشــورهای غرب
یکــی دیگــر از آســیب های حکومــت 
و  اســام  چهــره  تضعیــف  پهلــوی، 
ــیعیان  ــه ش ــا ب ــاه دائم ــود؛ ش ــیعه ب ش
ــت  ــک حرم ــت و هت ــان اهان و روحانی
می کــرد کــه همیــن عامــل باعــث 
شــده بــود مخالفــان ویــژه ای پیــدا 
ــه  ــب اســام ب ــد. او ســعی در تخری کن
ــرای  ــی ب ــت و احترام ــکلی داش ــر ش ه

ــود. ــل نب ــون قائ مذهبی
ــدی آزادی  ــا ح ــه ت ــت ک ــت اس درس
بیــان وجــود داشــت، امــا جوانان کشــور 
ــون از  ــد. چ ــاد کنن ــتند انتق نمی توانس
ــه  ــیدند و ب ــدید آن می ترس ــب ش عواق
تبــع اجــازه دخالت در مســائل سیاســی 
هــم نداشــتند. همچنیــن افشــای فســاد 
گســترده مالــی خانــواده ســلطنت باعث 

ــردم شــد. ــن م ــادی در بی بی اعتم
محمدرضــا پهلــوی، همســران متعــددی 
داشــت، امــا همســر آخــر او، فــرح 
دیبــا بــا زیرکــی تمــام توانســت در 
ــد، او  ــت کن ــور دخال ــت های کش سیاس
بــا کارهــای فســاد آمیــز خــود به کشــور 
و حتــی همســر خــودش خیانــت کــرد 

و بــا قدرتــی کــه داشــت توانســت 
ســمت های  بــه  را  خــود  نزدیــکان 
مختلفــی منصــوب کنــد تــا حــدی کــه 
یکســری از ِســَمت ها را حتــی خــود 
شــاه هــم مخالــف آن بــود. امــا بــرای او 
ــوی  اهمیتــی نداشــت کــه بخواهــد جل

ــتد. ــرا بایس ــن ماج ای
ــواده اش  ــرح و خان ــت ف در نهایــت دخال
ــان آورد.  ــه ارمغ ــادی را ب ــاد های زی فس
فــرح آزادانــه هــر پولــی کــه میخواســت 
ــداد  ــود می ــنایان خ ــتان و آش ــه دوس ب
و بــا همیــن روش مقــدار زیــادی از 
کارهــای  خــرج  را  دربــار  پول هــای 

خــود کــرد. 
ایــن دو در  بدیــن گونــه بــود کــه 
ــردم  ــارت م ــم و حق ــه ظل ــم ب ــار ه کن
ــه  ــت ظالمان ــد و حکوم ــران پرداختن ای
ــد؛  ــه ارمغــان آوردن و تحقیرآمیــزی را ب
ــا گوشــه  ــات، تنه ــن اتفاق ــه ای ــه ک البت
ــت  ــا اس ــای آن ه ــم و غارت ه ای از ظل
کــه همیــن عوامــل باعــث شــد مــردم 
ــوند و  ــاه بش ــن ش ــتار رفت ــران خواس ای
ــه  ــدند ک ــی ای ش ــدن منج ــر آم منتظ
ــل و  ــک آن آزادی عم ــا کم ــد و ب بیای
کننــد  پیــدا  را  ایرانی شــان  هویــت 
ــاش و  ــاق ت ــن اتف ــرای ای ــیار ب و بس
جهــاد کردنــد و در نهایــت وعــده خــدا 

ــد: ــق ش محق
جــاء الحــق و زهــق الباطــل، اّن الباطــل 

کان زهوقــا

ملــت ایــران پــس از گذشــت چهــل 
خــود  آرمان هــای  بــه  هنــوز  ســال 
ــه  ــود ادام ــه راه خ ــتند و ب ــد هس معتق
می دهنــد. در دنیــا کمتــر انقــاب اتفــاق 
می افتــد و انقاب هایــی هــم کــه رخ 
داده اســت از آرمان هــای اولیــه خــود 
ــتحاله  ــاً اس ــد و اصطاح ــه گرفته ان فاصل
شــده اند . ملــت ایــران پــس از گــذر 
ــون:  ــختی همچ ــیار س ــال های بس از س
ــادی،  ــره اقتص ــی، محاص ــگ تحمیل جن
خیانت هــا، تحریــم  و... مقتــدر و پرتــوان 
بــه راه خــود ادامــه داده انــد. ایــن انقــاب 
بیشــتر بــر دوش جوانــان ایــن مــرز و بوم 
بــوده اســت؛ چــه نســل اول انقــاب کــه 
بــا میانگیــن بیســت  ســال انقــاب را بــه 
ــاز  ــه ب ــاال ک ــه ح ــاندند. چ ــروزی رس پی
هــم بــار ســنگین ادامــه ایــن انقــاب بــر 
دوش جوانانــی پرشــور، خــاق، مســتعد، 

ــد اســت. ــزه و معتق باانگی
ــامی  ــاب اس ــطه رخ دادن انق ــه واس ب
بــه حکومــت اســتبدادی پایــان داده شــد 
ــه  ــردم و ب ــت م ــه دس ــور ب ــام ام و زم
ویــژه جوانــان قــرار گرفتــه شــد و آنــان 
ــعار  ــه ش ــل ب ــود و عم ــر خ ــه ب ــا تکی ب
»مــا مــی توانیــم« وارد میــدان شــدند و 
شــروع بــه آبادانــی ایــران کردنــد. جوانان 
ایرانــی از زمــان انقــاب تــا بــه امــروز بــا 
ــعه  ــد و توس ــاخت ها و رش ــاد زیرس ایج
ــان  ــش بنی ــاوری و دان ــای فن در زمینه ه
و اقدامــات عمرانــی گام هــای موثــری در 

ــته اند . ــران برداش ــی ای ــت آبادان جه
را  انقــاب  دوم  گام  خامنــه ای  امــام 
ترســیم نموده انــد و روش صحیــح ادامــه 
راه را بــه ملــت بــزرگ ایــران نشــان 

ــد. داده ان
ایشــان خطــاب بــه جوانــان می فرماینــد، 
ــد گذشــته  در گام دوم انقــاب ابتــدا بای
را بــه طــور دقیــق بررســی کــرد و 
بــه  شــناخت رســید و بایــد از تجربه هــا 

ــت. درس گرف

گـــــام دوم
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 اگــر از ایــن راهبــرد غفلــت شــود دروغ ها 
بــه جــای حقیقــت خواهــد نشســت 
و آینــده مــورد تهدیدهــای ناشــناخته 
ــن  ــا تبیی ــت. ایشــان ب ــرار خواهــد گرف ق
ســرفصل هایی مثــل دوگانــه اســام و 
اســتکبار ، بــرای بــزرگ انقــاب، ثبــات و 
ــران،  امنیــت و حفــظ تمامیــت ارضــی ای
ــه اوج  ــور پیشــران علــم و فنــاوری، ب موت
رســاندن مشــارکت مردمــی و ارتقــاء 
بینــش سیاســی مــردم، همــه جانبــه 
ــزون در  ــتادن روزاف ــت، ایس ــردن عدال ک
ــان،  ــان جه ــتکبران و زورگوی ــل مس مقاب
ــد.  ــن گام دوم انقــاب می پردازن ــه تبیی ب
ــتعد  ــروی مس ــه نی ــد ک ــان می کنن و بی
ــل  ــق و اصی ــای عمی ــا زیربن ــد ب و کارآم
ظرفیــت  مهمتریــن  دینــی  و  ایمانــی 
جوانــان  و  اســت .  کشــور  امیدبخــش 
ــامی  ــرفته اس ــام پیش ــق نظ ــور تحق مح

ــتند.  هس
تغییــر  و  اســامی  انقــاب  اقتــدار 
چالش هــا و شکســت مســتکبران: اگــر در 
گذشــته بــا تعطیــل کــردن ســفارت رژیم 
ــه جاسوســی  صهیونیســتی و تســخیر الن
ــون  ــم، اکن ــارزه می کردی ــتکبار مب ــا اس ب
بــه پشــت مرزهــای اســرائیل رســیده و بــا 
کمــک بــه نیروهــای مقاومــت بــه دنبــال 
بیــرون کــردن آمریــکا از خاورمیانــه و 

ــرب آســیا هســتیم. غ
دانــش آشــکارترین  پژوهــش:  و  علــم 
ــور  ــک کش ــدرت ی ــزت و ق ــیله ی ع وس
توانایــی  دانایــی  دیگــر  روی  اســت. 
اســت. ایشــان مــی فرماینــد تاکنــون بــه 
پیشــرفتهای بــزرگ و شــگرفی در حــوزه 
ــل شــده ایم،  ــاوری نائ ــم و فن دانــش و عل
امــا ایــن تنهــا یــک آغــاز بــوده اســت و ما 
از دانــش جهانــی عقــب هســتیم و جوانان 
ــتر و  ــئولیت بیش ــاس مس ــا احس ــد ب بای
همچــون یــک جهــاد عقب ماندگی هــا 

را جبــران کــرده و همچــون شــهدای 
ــا  هســته ای بــه پــا خیزنــد و دشــمن را ب

ــازند. ــاکام س ــود ن ــی خ ــاد علم جه
ــی  ــه معن ــت ب ــت و اخــاق: معنوی معنوی
ــوی از  ــای معن ــردن ارزش ه ــته ک برجس
ــان  ــوکل، ایم ــار، ت ــاص، ایث ــل: اخ قبی
در خــود و جامعــه اســت. اخــاق بــه 
معنــی رعایــت فضیلت هایــی همچــون 
ــود  ــه خ ــک ب ــت، کم ــی، گذش خیرخواه
شــجاعت،  راســتگویی،  دیگــران،  و 
تواضــع، اعتمادبه نفــس و دیگــر خلقیــات 

ــت. نیکوس
و  اخــاق  گســترش  و  بســط  البتــه 
معنویــت بــا دســتور حکومتــی بــه دســت 
ــد زمینــه  ــت بای ــی حکوم نمی آیــد. ول
ــی  ــای اجتماع ــا نهاده ــد ت ــم کن را فراه
در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد و بــا 
کانون هــای ضــد معنویــت بــه شــیوه 

معقــول مبــارزه نماینــد.
ــر  ــرفته و فراگی ــانه ای پیش ــای رس ابزاره
اختیــار  در  بســیار خطرناکــی  امــکان 
کانون هــای ضــد معنویــت و ضــد اخــاق 
قــرار داده انــد کــه دل هــای پــاک جوانــان 
ــرار  ــم ق ــورد تهاج ــا را م ــان م و نوجوان
ــد. دســتگاه های حکومتــی در ایــن  داده ان
ــد  ــف ســنگینی دارد و بای خصــوص وظای
ــا  ــح ب ــه شــیوه صحی ــزی و ب ــا برنامه ری ب

ــد. ــه کنن ــا مقابل آنه
اقتصــاد: اقتصــاد یــک نقطــه کلیــدی 
تعییــن کننــده اســت . تاکیــد بــر تقویــت 
ــر  اقتصــاد مســتقل کشــور کــه مبتنــی ب
تولیــد انبــوه و بــا کیفیــت اســت و توزیــع 
آن عدالــت محــور اســت، معــرف مصــرف 
بــه انــدازه بدون اســراف اســت. مناســبات 
ــن  ــت، مهمتری ــه اس ــی خردمندان مدیریت
متکــی  اقتصــاد  مــا  اقتصــاد  عیــب 
ــاد  ــد در اقتص ــه بای ــت ک ــت اس ــه نف ب
تولیــد  و  درون زا  اقتصــاد  و  مقاومتــی 

ــا آن مقابلــه کــرد. بایــد بدانیــم  داخــل ب
ــی  ــور، داخل ــاد کش ــود اقتص ــل بهب راه ح
ــد  ــر می کنن ــده ای فک ــه ع ــت و اینک اس
راه حــال از خــارج یــا رفــع تحریــم اســت 

تحلیلــی ســراپا غلــط اســت. 
عدالــت و مبــارزه بــا فســاد: ایــن دو الزم 
و ملــزوم یکدیگــر هســتند. فســاد غــده ای 
چرکیــن اســت کــه اگــر در نظامــی 
عــارض شــود، مشــروعیت آن را زیــر 
ــوران نظــام اســامی  ــرد. مام ســوال می ب
بایــد پــاک دســت و منیع الطبــع و بــه دور 
از فســاد باشــد و بــا قاطعیت و حساســیت 
بــا فســاد مبــارزه کننــد. بایــد بــا تبعیــض 
ــرد  ــارزه ک ــدت مب ــه ش ــواری ب و ویژه خ
ــا  ــاده ب ــاق افت ــون اتف ــه تاکن ــی آنچ ول

ــه ژرف دارد. ــد فاصل ــد باش ــه بای آنچ
ــی  ــه معن ــتقال ب ــتقال و آزادی: اس اس
از تحمیــل و  آزادی ملــت و حکومــت 
زورگویــی قدرت هــای ســلطه گــر جهــان 
اســت و آزادی اجتماعــی بــه معنــای 
حــق تصمیم گیــری و عمــل کــردن و 
اندیشــیدن بــرای همــه افراد جامعه اســت 
ــی  ــه معن ــد ب ــتقال نبای ــن اس . همچنی
ــردن سیاســت و اقتصــاد کشــور  زندانی ک
ــد  ــود و آزادی نبای ــای خ ــان مرزه در می
در تقابــل بــا اخــاق و قانــون ارزش هــای 
ــود. ــف ش ــی تعری ــوق عموم ــی و حق اله

عــزت ملــی، روابــط خارجــی و مرزبنــدی 
بــا دشــمن، شــاخه هایــی از اصــل عــزت، 
بیــن  روابــط  حکمــت و مصلحــت در 

ــا هســتند. ــی م الملل
ســبک زندگــی: ســخن در ایــن بــاره 
ــج  ــرب در تروی ــاش غ ــت. ت ــیار اس بس
ســبک زندگــی غربــی در ایــران زیان هــای 
بی جبــران اخاقــی، اقتصــادی، دینــی 
ــا وارد  ــت م ــور و مل ــه کش ــی ب و سیاس

ــت. ــرده   اس ک

را  هومشندانــه  و  جانبــه  همــه    جهــادی  آن  اب  مقابلــه 
ــت.  ــواانن اس ــوااننج ــه ج ــا ب ــد م ــم امی ــم چ ــه ابزه ــد ک یم طلب
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»جهــاد« ایــن کلمــه چهــار حرفــی کــه 
ــد  ــه بع ــال های 57 ب ــاد س ــه ی ــا را ب م
تفنــگ  و  تانــک  و  جنــگ  میــدان  و 
می انــدازد. در ذهــن اکثریــت مــا بــا 
مفاهیــم  همیــن  جهــاد،  واژه  آمــدن 
ــه  ــاد ب ــاً جه ــا واقع ــود؛ ام ــی می ش تداع

همیــن تعریــف محــدود می شــود؟ 
ــه  ــا ب ــرت آق ــی حض ــاله آموزش در رس
خوبــی بیــان شــده کــه جهــاد بــه معنــی 
تــاش و مبارزه ایســت کــه بــرای دعــوت 
ــا  ــه اســام و بســط و گســترش آن و ی ب
در جهــت دفــاع از تجــاوز دشــمن صورت 
می گیــرد. پــس بــا ایــن تعریــف متوجــه 
می شــویم کــه جهــاد تعریفــی فراتــر 
و بیشــتر از شــرکت در جبهــه جنــگ 
ــه  ــارزه ای ک ــاش و مب ــر ت ــه ه دارد و ب
بــرای دعــوت بــه اســام و یــا بــا هــدف 
ــاد  ــرد، جه ــودی دشــمن صــورت بگی ناب
گفتــه می شــود؛ امــا ایــن روز هایــی 
ــدار فضــای  ــر م ــه زندگــی انســان ها ب ک
اجتماعــی  شــبکه های  و  مجــازی 
ــا جهــاد  می گــردد، تکلیــف چیســت؟ آی

ــود؟ ــل می ش ــان تعطی ــن زم در ای
حضــرت آقــا در پنجمین روز از مهر ســال 
ــینی،  ــن حس ــخنرانی اربعی ۱۴۰۰ در س
ــه  ــان را ب ــی الخصــوص جوان ــردم و عل م
ــد، جهــادی کــه از ســر  جهــاد فراخواندن
و شــکل آن مشــخص اســت، جنــگ 
ــا دشــمن نیســت و نیازمنــد  مســلحانه ب
عملــی  متفاوت تــر از ســربازان امــام 

ــت؛  ــال 57 اس ــی )ره( در س خمین
ــد از  ــه از بع ــادی ک ــن، جه ــاِد تبیی جه
ــای  ــن راه ه ــی از مهم تری ــگ تحمیل جن
دفــاع از خــاک و کشــور در برابــر دشــمن 
اســت، جهــادی کــه یــک فریضــه ای 
قطعــی و فــوری اســت. و بایــد هــر چــه 
ســریعتر بــه آن عمــل کــرد. امــا قبــل از 
عمــل بــه آن بایــد کامــل بــا ایــن مفهــوم 
آشــنا شــود کــه جهــاد تبییــن چیســت؟ 
جهــاد تبییــن، یعنــی جهــادی کــه 
غایــت و هــدف آن تبییــن اســت؛ کلمــه 
تبییــن در مقابــل کلمــه حجــاب و پــرده 
افکنــی قــرار دارد و بــه معنــی بیــان 
حقایــق اســت. پــس جهــاد تبییــن، 
جهــادی اســت کــه باعــث بیــان و روشــن 
ــه  ــی ک ــود؛ حقایق ــق می ش ــدن حقای ش
ــی  ــرده افکن ــث پ ــی باع ــانه های غرب رس

بــر آن شــده اند. 
ــه  ــف متوجــه می شــویم ک ــن تعری ــا ای ب
ــاد  ــن جه ــه ای ــل ب ــر عم ــال حاض در ح
از طریــق رســانه ها صــورت می گیــرد 
ــت.  ــر روی آن اس ــده ای ب ــز عم و تمرک
رســانه ای کــه بایــد مقابــل دشــمنی 
جنــگ  و  عملیــات  در  کــه  بایســتد 
بــرای  را  روانــی تمــام تــاش خــود 
پیشــبرد اهدافــش بــه کار می گیــرد. 
حتــی در قــرآن در آیــه 57 ســوره بقــره 
یَْســَمُعوَن  ِمْنُهــْم  می فرمایــد:  َفِریــٌق 
ُفونَــهُ ِمــْن بَْعــِد َمــا  ِ ثُــمَ یَُحرِّ َکَاَم اهللَّ
از  »گروهــی  یَْعلَُمــوَن  ُهــْم  َو  َعَقُلــوُه 

آنــان کام خــدا را شــنیده و بــه دلخــواه 
ــه در  ــا آنک ــد، ب ــف می کنن ــود تحری خ
کام خــود تعقــل کــرده و معنــی آن 
ــروزه  ــمن، ام ــن دش ــد! « ای را دریافته ان
ــن و  ــاب و منافقی ــد انق ــان ض در جری
ــدف  ــرار دارد و ه ــع آن ق ــانه های تاب رس
ــی مثــل یــأس،  آن از ایــن عملیــات روان
نفــرات پراکنــی از ایــران، اعتمــاد زدایــی 
و... ایجــاد آشــوب و از بیــن بــردن اتحــاد 

ــت.  ــران اس ــامی در ای ــه اس جامع
ــه  ــو ب ــک س ــن در ی ــاد تبیی ــس جه پ
بــا جریــان  عملیاتــی  تقابــل  معنــی 
ــر و  ــوی دیگ ــمن، و در س ــانه ای دش رس
ــق  ــه معنــی تبییــن حقای ــر خــود ب عام ت
ــا  ــت ت ــح اس ــی و صحی ــورت کل ــه ص ب
مــردم از اهــداف اســامی دور نشــوند 
ــل اهلل  ــان عج ــام زم ــور ام ــق ظه و محق

ــوند.  ش
ــه  ــدیم ک ــه ش ــان متوج  و در پای
اصلــی  جهــاد  تبییــن،  جهــاد 
ــه  ــت ک ــی اس ــن روزگار، کوشش ای
ــدف آن،  ــانه ها و ه ــیله آن، رس وس
ــی  ــای روان ــرداری از بازی ه پرده ب
دشــمن و بیــان حقایــق بــرای 
ــور  ــرای ظه ــه ب ــازی جامع آماده س

ــت.  اس
 ان شــاءاهلل کــه خداونــد مــا را 
ــه  ــن روزگار ک ــم ای ــربازان عظی س
ــده. ــرار ب ــت، ق ــن اس ــاد تبیی جه

ِفــی  َوَجاَهــُدوا  َوَهاَجــُروا  آَمُنــوا  الَِّذیــَن 
أَْعَظــُم  َوأَْنُفِســِهْم  ِبَأْمَوالِِهــْم  الَلّ  َســِبیِل 
اْلَفاِئــُزوَن ُهــُم  َوأُولََِْئــَك  الَلّ   ِعْنــَد  َدَرَجــًة 

از  و  آوردنــد  کــه  ایمــان  آنــان 
راه  در  و  گزیدنــد  هجــرت  وطــن 
جهــاد  جانشــان  و  مــال  بــا  خــدا 
کردنــد؛ آن هــا را نــزد خــدا مقــام 
بلندتــری اســت و آنــان بالخصــوص 
رســتگاران و ســعادتمندان دو عالمنــد. 

الهام اتت اسدی
دانشجو رشته روانشنایس

تبییــن جهــاد 
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ــن  ــن مبی ــی دی ــای هویت ــن مولفه ه ــی از مهم تری یک
اســام جمــع شــدن مومنین کنار هــم و انجام مناســک 
و برگــزاری مجالــس دینــی و معنــوی می باشــد.  دیــن 
اســام بــه عنــوان یــک مکتــب فکــری انسان ســاز، در 
کنــار اهمیــت بــه فردیــت انســان بــه اصالــت جامعــه 
ــم  ــار ه ــود را از کن ــات خ ــردازد و حی ــع می پ و جم
بــودن مومنیــن و شــیعیان می گیــرد.  مراســم معنــوی 
ــدای   ــا خ ــن ب ــوت مومنی ــدف خل ــا ه ــه ب ــکاف ک اعت
خویــش و تفکــر در بــاب اعمــال و رفتــار خــود برگــزار 
می شــود، در یــک جمــع مومنانــه و در مــکان مســجد 
ــر  ــن زی ــد مومنی ــد می خواه ــرد. خداون ــکل می گی ش
ســقف خانــه خــودش در کنــار یکدیگــر جمــع شــوند، 
و بــه عبــادت و اعمــال دســته جمعــی بپردازنــد. چــرا 
ــم در  ــی ه ــرکات بی بدیل ــار و ب ــوع آث ــن موض ــه ای ک
ــده  ــرکت کنن ــراد ش ــک اف ــک ت ــر ت ــم ب ــه و ه جامع
ــار و  ــت از آث ــن غفل ــن اشــتباه همی ــزرگ تری دارد و ب

بــرکات جمع هــای مومنانــه اســت. مومنیــن آگاه بایــد 
بــا حضــور خــود کنــار یکدیگــر، در جامعــه بــه تبییــن 
ایــن مســائل بــرای مــردم بپردازنــد و هیــچ موضوعــی 
نبایــد باعــث تعطیــل شــدن جمع هــای مومنانــه 
ــروس  ــود وی ــا وج ــروز و ب ــرایط ام ــی در ش ــود. حت ش
منحــوس کرونــا مومنیــن بایــد ایــن مطالبه گــری 
ــتور  ــن و دس ــت قوانی ــا رعای ــه ب ــند ک ــته باش را داش
ــه  ــه ادام ــای مومنان ــه جمع ه ــتی ب ــای بهداش العمل ه
دهنــد و در کنــار یکدیگــر بــرای برطــرف شــدن ایــن 
بــا در ســطح جهــان دعــا کننــد. وظیفــه ادامــه یافتــن 
جمع هــای مومنانــه بــر عهــده خــود مــردم و مومنیــن 
اســت. غفلــت از آثــار و بــرکات ایــن امــر قطعــا اثــرات 
نامطلوبــی بــر جامعــه اســامی خواهــد  گذاشــت. باشــد 
ــه  ــود در جامع ــی خ ــه اجتماع ــه وظیف ــل ب ــه عام ک
باشــیم و مســئولیت هویــت دینــی خــود را بپذیریــم و 

ــای ننشــینیم. در ایــن مســیر از پ
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