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ها را دریابید!فرصت    
97اتاق عمل  –اسماء شعبانی   

 رمضان ماه و است اسالم عتیشر ارکان اتیضرور از روزه

 خواص تنها افتیض نیا در و است یاله افتیض ماه

 لتیفص از یاله نعمت خوان بر ژهیو طور به یاله درگاه

 رمضان ماه. شوند یم برخوردار قرآن و روزه یباال یها

 فرصت ماه( یالعال مدظله)یرهبر معظم مقام ریتعب به

 شود یریگ بهره یدرست به آن از اگر که رو آن از هاست

 یم قرار انسان اریاخت در یمیعظ ارزشمند ی رهیذخ

 یراستا در و انسان روح در تنها یدار روزه برکات .ردیگ

 بلکه کند ینم دایپ نمود انسان دل در تیمعنو جادیا

 مشهود کامال زین انسان یروان و یجسم ابعاد بر آن آثار

 :میپرداز یم بعد سه هر یبررس به که است

 :انسان یمعنو بعد بر یدار روزه اثرات-1

 در آمده شیپ فرصت اغتنام با رمضان ماه در نسانا

 در خود یرفتار و یاخالق اشکاالت حیتصح یراستا

 خلوت و ازین و راز با و کوشد یم یاله یتقوا جهت

 یبرم گام توبه ریمس در خود یخدا و خود با یسحرگاه

 یم مطرح متعال خداوند با را خود یها خواسته و دارد

 یزندگ یاجتماع ابعاد در یدار روزه نیهمچن. دینما

 که صورت نیبد کند ینیآفر نقش تواند یم زین انسان

 یبرا جامعه بر حاکم یمعنو یفضا از تواند یم فرد

 بعد در و بکوشد نیریسا با خود یاجتماع روابط فیتلط

 در داران روزه یبرا خداوند که یپاداش نیکمتر یفرد

 آمرزش است گرفته نظر در رمضان مبارک ماه آخر روز

  .باشد یم گذشته گناهان یتمام

 :انسان یروان بعد بر روزه اثرات-2

 روزه پژوهشگران توسط گرفته صورت یها یبررس یط

  استرس یها شاخص ریمقاد راتییتغ باعث یدار

 

 .شود یم افراد در نفس عزت شیافزا و ویداتیاکس

 حافظه، تیتقو به توان یم روزه اثرات گرید از نیهمچن

 وعیش کاهش ، وسواس و یدیپارانوئ افکار کاهش

 بروز از یریجلوگ یکل طور به و یافسردگ و اضطراب

 .نمود اشاره یروان اختالالت

 :انسان یجسم بعد بر یدار روزه اثرات-3

 کردند اشاره آن به زین( ص)اکرم امبریپ که طور همان

 توان یم.(( دیبمان تندرست تا دیریبگ روزه:))فرمودند و

 تنها نه و است یاسالم یریشگیپ طب روزه که گفت

 بلکه شود یم ها یماریب از یاریبس یریشگیپ باعث

 ها یماریب از یاریبس  درمان روند عیتسر و بهبود باعث

 یم اشاره آن از مختصر ی نمونه چند به کهگردد  یم

 یم انسان بدن یمنیا ستمیس تیتقو باعث روزه :میکن

 راتییتغ خصوص در گرفته صورت یها یبررس و شود

 ارتباط و یدار روزه در یسلول و هومورال یمنیا پاسخ

 نیا دیمو ونیمیاتوا و یعفون یها یماریب با آن میمستق

 گرفته صورت یها پژوهش یط نیهمچن .است موضوع

 به دیسریگل یتر نسبت کاهش باعث یدار روزه

 بهبود روند در و شود یم باال یچگال با دیپیل کلسترول

 یحت و سمیرمات روده، ضعف ،یخون کم یها یماریب

 بر ریتاث با یدار روزه نیهمچن است موثر سرطان

 کاهش باعث تواند یم انسان یعروق یقلب ستمیس

 .شود خون فشار و قلب ضربان

 یآدم جسم ضعف باعث تنها نه یدار روزه لیتفص نیا با

 روان و روح و جسم یشفا که شود گفته اگر بلکه ستین

 یم واقع مطابق کامال و ستین گزاف است آن در انسان

 .باشد
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 بانوان و مشاركت اجتماعی، آري یا خیر ؟
 98پزشكی مهر -فاطمه نجاري 

 

نچنان مقام و منزلتي را براي بانوان قائل است, اسالم آ

م قوانين حاكم بر مسائل بانوان در جهت حفظ كه تما

اما گاها برداشت هاي شخصيت و كرامت زن چيده شده 

نان را آسطحي و ساده انگارانه افراد در مطالعات بانوان, 

ر كند كه اسالم با حضوبه شيوه نادرستي هدايت مي

نان بر فضاي جامعه و اجتماعي بانوان و تاثير گذاري آ

اين تفكر و روشنگري در  اصالح .سياست مخالف است

نقدر اهميت دارد كه مقام معظم رهبري در اين باب آ

اين موضوع مي فرمايند : اين انديشه كه جايگاه زن در 

نچناني كه آنظامهاي اجتماعي و در محيط زندگي 

شايسته بانوان است تبيين بشود, يكي از ضروريترين 

 كارهاي دوران ماست.

اي سوال فعاليت شفافي بر لذا اگر بخواهيم پاسخ

ري يا خير؟ پيدا كنيم, به صراحت اجتماعي بانوان, آ

ا در كالم رهبري مي يابيم كه اسالم به هيچ وجه ن رآ

كرده بلكه با رعايت حجاب و حدود اين فعاليت را نفي ن

  كند.ن را تشويق نيز ميآ

 نچه كه براي ما مهم است, رعايت حدود است.اما آ

همان عامل تضمين كننده اي  رعايت حدود و حجاب

هاي  است كه كرامت و شخصيت بانوان مارا در عرصه

ن رابه ا به زيبايي آاجتماعي حفظ ميكند و حضرت آق

} لباس مشاركت { تعبير كرده و شرط حضور 

 اجتماعي مي دانند.

جا به امور اجتماعي و سياسي آنرت زن در نيرو و قد

ر اين مورد اوج خود ميرسد كه امام خميني ) ره( د

همه خيرات است. ما نهضت خود ميفرمايند : زن مبدأ 

را مرهون زن ها مي دانيم. مرد ها به تبع زن ها در 

رهبر نهضت ما هستند, ما  خيابان مي ريختند. بانوان

نها هستيم. من شما بانوان را به رهبري قبول دنباله آ

 دارم.

 

ن يسخن امام خميني )ره( بسيار شفاف نشان دهنده ا

عنوان نيمي از جمعيت است كه ما بانوان را نه به 

م, چرا كه بلكه به عنوان تمام جمعيت مي دانيكشور, 

اع خواهد شد, و هر فرزندي از دامان مادر وارد اجتم

نقدر زياد و موثر است كه گويي تاثير نقش مادري آ

 مديريت تمام جامعه را زنان به عهده دارند.

قدر و مشاغل آنن در پذيرش مسئوليت ها نقش بانوا

ن به عنوان فريضه ياد شده است, كه گاها از آ زياد است

مشاغل بانوان  كه در شماره هاي بعد به صورت ويژه به

 نان خواهيم پرداخت.و شروط شاغل بودن آ

البته بايد توجه داشت كه شغل و فعاليت موثر و مفيد 

تنها حضور در اجتماع خارج از خانه و خانواده نيست, 

ريت خانه و خانواده چه بسا كه امر مهم مادري و مدي

از مهم ترين و اختصاصي ترين مشاغل هر بانويي است 

كه در بستر خانواده اين امر مهم از هيچكس ساخته 

نيست,همانطور كه امام خميني ) ره( مي فرمايند شغل 

 مادري از تمام شغل ها باالتر است.
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 انتخاب اصلح
 98 مهر يپرستار - يدیجاو زهرا

 

 ازجنبه و  کشور در ینوساز ،یداخل ازجنبه انتخابات

 .است یمل اقتدار دهنده نشان ،یخارج

 یاسالم یجمهور》 ،که رانیا کشورمان درنظام

 استیر نشیگز یبرا انتخابات یبرگزار است《

 مردم حق احقاق یبرا ندگانینما انتخاب و یجمهور

 صاحب برعهده را یفیتکل حق نیا.است یضرور یامر

 در که است نیا مردم فیتکل و گذاردیم یبرجا حق

 انتخابات در شرکت که ییآنجا از. کنند شرکت انتخابات

 تیفیک هر با  فیتکل نیا یاست،ادا یاله فیتکل کی

 دیبا انسان بلکه.ندارد یاله شگاهیپ در را الزم تی،مقبول

 .دینما عمل ممکن نحو نیبهتر به فیتکل نیا یادا در

 نشی،گز درانتخابات مردم پرشور حضور بر عالوه نیبنابرا

  است مهم اریبس زین اصلح یدایکاند

 به خطاب یانتخابات هیتوص ۲ یرهبر ریاخ یسخنران در

 : است شده مردم

 براساس مطلوب جمهور سیرئ انتخاب و شناخت_۱

 ها ارزش
 

 یدودستگ نه دیده قرار یمل وحدت نماد را انتخابات_۲

 یگر یدوقطب و تفرقه و

 از مطلوب جمهور سیرئ تیخصوص ۸ به توجه نیهمچن

 خود ینوروز یسخنران در که یرهبر معظم مقام نظر

 سیرئ کی اتیخصوص»: است تأمل قابل کردند رادیا

د یبا مردم جمهور سیرئ رسد،یم نظر به که را یجمهور

  شما. میگویم من را نهایا باشد، اتیخصوص نیا یدارا

 نیا یعنی. نه ای هست جورنیهم واقعاً دینیبب د،یکن نگاه

 که یکس هر که رسدیم نظر به ست،ین من شخص نظر

 یجمهور سیرئ نیچن کی است، کشور سعادت دنبال به

 «.خواهدیم

 تیکفا و تیریمد یدارا-۱

 مانیا با-۲

 ضدفساد و عدالتخواه -۳

 یجهاد و یانقالب عملکرد یدارا-4

 داخل یهایتوانمند به معتقد -۵

 جوانان به معتقد-۶

 یمردم -7

 دواریام -۸

 تیریمد را مشکالت بتواند که که باشد یکس نیچن اگر

 مطلوب نقطه رابه کشور نیا سرکار،مطمئنا دیایب و کند

 همه  یبرا یفرد نیچن داکردنیپ البته.رساند خواهد

 مراجعه یافراد به توانندیم البته.ستین آسان مردم آحاد

 .بپرسند آنها از و کرده

 افراد مثال باشند مردم اعتماد مورد که یافراد یعنی

 نهایا به مردم. نید یعلما و نیمتد ندگانینما ن،یمتد

 نهایا به که هست هم سزاوار. دارند نانیاطم و اعتماد

. شودی م یوابستگ مانع نید رایز باشند؛ داشته نانیاطم

 .شودیم آسان یوابستگ نبود، یندارید یوقت

 بهره یاسیس درک و فهم از و مردم دلسوز دیبا نیهمچن

 .باشد مند
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)) والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل 

 احیاء عند ربهم یرزقون (( 

و آن روز که گل آدم سرشته شد و خداوند از روح خود در 

اودمید آدم روح الهی گرفت و موجودی پاک و مقدس 

دید و به چنان مقام عظیم و رتبت شریف نائل شد که گر

خالق بر چنین آفرینشی خویش را تحسین نمود ) فتبارک 

الذین احسن الخالقین (اما ابلیس را که توان این همه 

عظمت و رتبت نبود نه تنها بر او سجده نکرد بلکه سوگند 

خورد تا آدمیان را از مسیر حق و راستی گمراه کند . که 

به عرصه خاک نهاد قابیل ظلم وستم پیشه کرد و  چون پا

هابیل اولین مظلوم در راه خدا به خون خویش غوطه ور 

 گردید . 

به راستی تفاوت میان این دو برادر چه بود ؟! از نظر من 

تفاوتشان در تصمیمی بود که گرفته بودند و اینکه چقدر 

ود قع هدیه خداست به مخلوق خااز زندگی خود را که درو

 اختصاص دهند .

حاال می خواهم تاریخ را ورق بزنم در امتداد بیکران نور و 

 معرفت :

می خواهم از شاهنامه شهیدان مرز و بوم وطنم حکایت  

کنم میخواهم از مردی بگویم که وجب به وجب این خاک 

حکایت از رشادت ها و مردانگی ها ی آنان دارد . همان 

احساس و همچون مثنوی مردی که همچون غزل لبریز از 

سرشار از حکمت و معنا بود . می خواهم از ساالر شهیدان 

کسی که چه  ارتش سپهبد شهید علی صیاد شیرازی بگویم

خزان ها و طوفان ها پیش رویش دید و چه با شکوه در 

تو را نه فقط به  گذرگاه گردباد ها  گذر کرد و عطر پروراند

 خاطر حس وطن دوستی و میهن طلبی و همچنین حس 
  

مسئولیتش در برابر تمامیت ارضی این مرز و بوم می ستایم 

که  بلکه به خاطر درس هایی که از تو گرفتم می ستایم

همانا تو گوهری ناب از دریای زمانه بودی و این سخنت را 

 همیشه به یاد خواهم داشت : 

)) براداران ماندن به هر قیمتی مهم نیست ما عمل به 

 ((تکلیف می کنیم .

ودر آخر سخنم  را با یک بیت از سعدی زیبا کالم به پایان 

 می رسانم  :

 ))سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز             

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند (( 
 



 

  

ساله 250انسان  
 مرضیه عمارلو

ائمه  این کتاب بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی 

فصل میباشد، نحوه ی  ۱7معصومین هست، که شامل 

از اطهار چینش فصل ها بر اساس تاریخ زندگی ائمه 

باشد، این می )ع(اعظم تا امام حسن عسکری )ص(پیامبر

کتاب بیش از آنکه یک کتاب تاریخی باشد یک فراتحلیل 

اطهار تاریخی ست که به جای شرح وقایع زندگی ائمه 

ومین را با توجه عصنگاهی کل گرایانه به زندگی هریک از م

ن دوره و در راستای مقصودی واحد، ارائه به بستر تاریخی آ

میدهد. این کتاب به زبان های انگلیسی، فرانسوی، و هوسا 

ترجمه شده است که ترجمه ی انگلیسی این کتاب با 

ه چاپ دوم رسید. استقبال خوبی مواجه شد و در آمریکا ب

ان های اردو و ستان قدس رضوی به زباین اثر به همت آ

 ترکی آذربایجانی نیز ترجمه شده است.

ای آمده است: پشت جلد کتاب، به نقل از آیت اهلل خامنه

زندگی این بزرگواران، علیرغم تفاوت ظاهری، در مجموع 

یک حرکت مستمر و طوالنی است که از سال دهم یازدهم 

کند و به سال ادامه پیدا می ۲۵۰شود و هجرت شروع می

که سال شروع غیبت کبری است، در زندگی ائمه  ۲۶۰سال 

 کند.السالم خاتمه پیدا میعلیهم

خطراتی که اسالم را به عنوان یک »برشی از این کتاب:

کند، از قبل از پدید آمدن و یا از آغاز پدیده عزیز تهدید می

بینی شده است و پدید آمدنش از طرف پروردگار، پیش

مالحظه شده و در خود مقابله با آن خطرات هم وسیله 

ثل مخود این مجموعه، کار گذاشته شده است  اسالم و در

اش را در خود یک بدن سالم، که خدای متعال قدرت دفاعی

 آن کار گذاشته است، یا مثل یک ماشین سالم، که مهندس

و سازنده آن، وسیله تعمیرش را با خود آن همراه کرده 

ها، خطراتی دیدهاسالم یک پدیده است و مثل همه پ است.

 ای برای مقابله الزم دارد. کند و وسیلهآن را تهدید می

 

 

خدای متعال این وسیله را، در خود اسالم گذاشت. اما آن 

کند که خطر چیست؟ دو خطر عمده، اسالم را تهدید می

اضمحالل »و دیگری خطر « دشمنان خارجی»یکی خطر 

 است.« داخلی

تواند در حرکت چند ماهه حضرت ابی عبداهلل)ع(، انسان مى

از آن روزى که از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد، تا 

آن روزى که در کربال شربت گواراى شهادت نوشید، بیش 

از صد درس مهم بشمارد. نخواستم بگویم هزارها درس، 

ره آن شود گفت هزارها درس هست. ممکن است هر اشامى

گویم بیش از صد بزرگوار، یک درس باشد؛ اما اینکه مى

 بررسی دقیقدرس، یعنى اگر ما بخواهیم این کارها را مورد 

شود صد عنوان و سرفصل به دست قرار دهیم، از آن مى

آورد که هر کدام براى یک امت، براى یک تاریخ و یک 

کشور، براى تربیت خود و اداره جامعه و قرب به خدا، درس 

 »ت.اس
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 پاسدار اسالم
 مرضیه عمارلو

6 

به دنیا آمد.  ۱۳۶۱شهید محمد مهدی لطفی نیاسر هشتم دی 

ما پاسدار اسالم هستیم نه »این شهید بزرگوار معتقد بود که 

ساز و جبهه مقاومت اسالمی زمینه.« پاسدار کشورمان ایران 

ظهور امام زمان )عج( خواهد بود، از دیگر اعتقادات وی این بود 

داند و با زبان ری میکه دشمن اصلی ما کسی است که زبان عب

های زند. وی زبان عبری و عربی را به لهجهعبری حرف می

دانست و کامالً مسلط عراقی، سوری و لبنانی را خوب می

بود.این شهید بزرگوار دوست داشت اگر کشته میشود توسط 

اسرائیل کشته شود  که سرانجام جان پاک خویش را همراه با 

سوریه با حمله  T4هوایی  شش تن از همرزمانش در پایگاه

فروردین  ۲۰کار اسرائیل در مستقیم هواپیماهای رژیم جنایت

 نام گرفت.« به شهادت رسید و شهید راه نابودی اسرائیل  ۱۳۹7
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 امید در روزگار سخت كرونایی
 98پرستاري مهر  – پریماه فرزان

 این تو ببخشید خوبی؟ چطوره؟ حالت بهارم روزای

 ببریم لذت ازت باید که اونطور نشد و اومدی شرایط

 زمستون،مثل مثل؛ کنیم زندگی کنارت میتونیم تا و

 همه با داریم. ..تابستون مثل پاییز پیش،مثل بهار

 .میکنیم زندگی هاش غمو  بدیاش حال، سختیاش

-نا و افسرده میشه بد حالمون خیلی جاهایی یه ما

 و مهربون دمایآ یه هم جاهایی یه و؛ میشیم امید

 و میگیرن رو دستمون و میان مثبت انرژی پر

 بهتر و خوب از تر خوب حالمونو و میکنن بلندمون

 که درسته؛ سخته که درسته میگن. میکنن بهتر از

 که درسته،  باشه میتونست هم بهتر خیلی خیلی

 بخوره رقم برات خوب اتفاق کلی داشتی دوست االن

 فقط دارن، وجود قشنگیا؛ دارن وجود خوبیا هنوز اما

 . کنی لمس تر یئببینی،جز تر ریز تو که خواسته خدا

 

 !ببینی هم رو کوچیکترش یها قشنگی اون خواسته

. میبرتمون داره که مسیری به کن اعتماد پس

 من! میفهمم حالتو من .کن باز چشماتو و کن اعتماد

 خوبیا کلی و خوبیم کلی ما. همیم کنار ما؛ کنارتم

 و بد اتفاقای که نره یادت. ندیدیم هنوز که هست

 تو اینکه و بود خواهد و بوده همیشه تلخ و سخت

 هات شب و روز دغدغه بشه یا کنی فکر بهش بخوای

 رو چیزی کنی شکایت و گله بهش راجع مدام و

 یادت. میکنی اذییت رو خودت فقط نمیکنه عوض

 همه ولئمسـ تو و نیست تو دست چیزا خیلی که نره

 داشته دوست خودتو پس نیستی دنیا توی اتفاقای

 رو ها قشنگی اون کافیه فقط. نکن اذیت و باش

 نگران. ها منفی کل از کنی دور رو ذهنت و ببینی

 . میرن کم کم خودشون نباش

 ️❤خوبی کلی با همیم کنار ما
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 نچه باید از واكسن هاي كرونا بدانیدآ
 98پرستاري مهر – نجمه فرزانه

 

 :19-ی چهار واکسن کوییدمقایسه

 واکسن فایزر                               -۱

 واکسن آسترازنکا-۲

 واکسن جانسون و جانسون        -۳

 واکسن ایرانی -4

 (کایتک)محصول کشور آمر وانیب -زریواکسن فا

نام  BNT162b2( که Pfizer) فایزر واکسن شرکت

است. که این واکسن باعث تولید  mRNAدارد، از نوع 

نسبت به ویروس کووید  Tهای پادتن و تحریک سلول

شود. . در حالی که جهانیان چشم انتظار یک می ۱۹-

 هستند،  ۱۹-واکسن موثر در پیشگیری از ابتال به کووید

ممکن است تزریق این واکسن به میلیاردها نفر به 

، برخی از این  کنند نباشدراحتی آنچه برخی تصور می

 مشکالت را در این جا فقط نام می بریم :

                                   دیساخت و تول-۱

 پخش وتوزیع-۲

 ی                      و نگهدار یساز رهیذخ-۳

 تزریق-4

 ( ایتانیواکسن آسترازنکا ) محصول کشور بر

واكسن توليدي شركت داروسازي آسترازنكا به همكاري 

دانشگاه آكسفورد شرايط نگهداري و توزيع آسان تري 

برا اساس  واكسن آسترازنكا  %70اثر بخشي  دارد .

نتيجه آزمايشات باليني دو مرحله اي در سطح گسترده 

 به دست آمده است .

بيوان تک به گروه  -فايزر اين واكسن برخالف واكسن

 AZD1222تعلق ندارد ، ماده فعال   mRNAواكسن هاي

بر پايه ويروس ضعيف شده سرماخوردگي شامپانزه ها 

كشت داده شده و حاوي موادژنتيكي پروتئيني است 

به سلول هاي انساني  2-كه با آن پاتوژن سارس كوو

 متصل مي شود و ميتواند عامل ايجاد آنتي بادي هاي 

 

باشد که برای سیستم ایمنی  Tخاص و سلول های 

 بدن انسان مهم هستند.

)محصول کشور واکسن جانسون و جانسون

 (آمریکا

این واکسن از ویروس رایجی به نام آدنو ویروس برای 

 ۱۹آماده کردن سیستم ایمنی بدن در مبارزه با کووید 

ویروس را به گونه ای بهره می برد . دانشمندان ، آدنو 

تغییر داده اند که باعث ایجاد بیماری نمیشود ، اما 

سیستم ایمنی بدن را برای مبارزه آماده می کند . اثر 

 است %7۲بخشی کل واکسن جانسون و جانسون  

این در حالیست که واکسن جانسون وجانسون در 

پیشگیری از بیماری وخیم اثربخشی باالیی دارد 

سن فایزر هم همین حالت را دارد . همانطور که واک

واکسن جانسون وجانسون  در پیشگیری از بستری 

 %۱۰۰شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کرونا 

 اثربخشی نشان داده است .
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 خارجیواکسن مشابه  فاز نوع واکسن موسسه یا شرکت ردیف 

 ویروس کشته شده ، موسسه برکت 1
 غیر فعال شده

 اولی مرحله
 کار آزمایی بالینی

-واکسن آکسفورد
 آسترازنکا

 ییکارآزما فاز سوم پروتئین نوترکیب انستیتو پاستور ایران 2
 کوبا با مشترک -ینیبال

 واکسن نواوکس

 واکسن ایرانی 

، در ایران  براساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت

کنند. ستاد تیم روی تولید واکسن کرونا کار می ۱۲

،  اجرایی فرمان امام خمینی )ره( و مؤسسه برکت

انستیتو پاستور ایران، مؤسسه واکسن و سرم سازی 

 ، تعدادی دانشگاه علوم پزشکی، وزارت دفاع،  رازی

 

ها و مؤسسات دانش بنیان برخی از مجریان شرکت

 ۸این پروژه در کشور ما هستند. اما در حال حاضر 

 .کنندتر و پیشروتر کار میپروژه به صورت فعال

جدول زیر در مورد  چند نوع از واکسن های در 

 حال ساخت در ایران می باشند .
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