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بسیاری از جوانان با افکار 
 تصاد�ف 

گ
خیایل خود زند�

بدون هدف را برای یک کانون 
سالم پدید می آورند و این یک 
 

گ
اشتباه بزرگ است، زیرا زند�
بدو ن هدف، از اطمینان کا�ف 

برخوردار نیست.

نیمه گمشده
 ســه کــس هســتند کــه یــاری آنهــا بــر خــدا الزم اســت: آن کــه 
در راه خــدا جهــاد کنــد و بنــده ای کــه بــرای آزادی خــود قــرا ر داد 
بســته و می خواهــد قیمــت آن را بپــردازد و کســی کــه بــه 

ــد. منظــور عفــت ازدواج کن
امــام صــادق علیــه الســام: دو رکعــت نمــاز شــخص متاهــل بهتــر 

از هفتــاد رکعــت نمــاز شــخص مجــرد اســت.
ازدواج بــه عنــوان ســنگ بنای تشــکیل خانــواده، جامعــه و 
ــاش و  ــزان ت ــرا می ــت. زی ــروری اس ــم و  ض ــری مه ــاع ام اجتم
ــذار اســت.  ــه تاثیر گ ــزان پیشــرفت جامع ــه می ــت در آن، ب موفقی
ازدواج یــک امــر عقلــی و عرفــی و شــرعی اســت. در واقــع ضــرورت 
ازدواج یــک امــر عقلــی اســت و انســان هیــچ موقــع به تنهایــی راه 
بــه جایــی نخواهــد  بــرد. از  نظــر عرفــی ازدواج را یــک امــر زیبــا 
و قشــنگ بیــان مــی کننــد و از نظــر شــرعی خداونــد روی ایــن 
مســئله ســفارش کــرده  اســت. ازدواج ســنت پیامبــر اســت، ازدواج 

اقتضــای طبیعــت انســان اســت.
زوجیــت در تمــام موجــودات عالــم 
ــا  ــد ت ــدو تول ــان از ب ــود دارد. انس وج
ــه  ــی ک ــوع فعالیت ــر  ن ــرگ ه ــان م زم
ــع احســاس  ــرای رف ــد، ب انجــام می ده
ــان را  ــت. ازدواج انس ــود اس ــی خ تنهای
نیمــی  و  دور می کنــد  آلودگی هــا  از 
از دیــن او را کامــل می کنــد. ازدواج، 
اولیاء دینــی  ســفارش  مــورد  خــود 
ــش  ــه موجــب آرام ــی اســت ک ــای فراوان ــوده و دارای حکمت ه ب
و ســکونت زن و مــرد و هــم باعــث تکامــل روحــی و معنــوی زوج 
ــه دکــور  ــروز بیشــتر ب و بقــای نســل می شــود. زندگــی هــای ام
ــورد  ــی بی م ــی. حواش ــل زندگ ــا اص ــده اند ت ــار ش ــی گرفت زندگ
باعــث از هم پاشــیدن زندگــی و عــدم شــکل گیری زندگــی خــوب 
می شــود کــه ازدواج را بــه شــکل زشــت و زننــده تبدیل کرده اســت. 

ــان فوج فــوج از ایــن  آنقــدر ترســناک جلــوه داده  شــده کــه جوان
ــد  ــر می کنن ــده ای فک ــد. ع ــر دوری می کنن ــنه پیامب ــنت حس س
ــذت  ــد ل ــه بتوانن ــت ک ــن اس ــرای ای ــی ب ــت زندگ ــه حقیق ک
ببرنــد، از لحــاظ جنســی، در حالــی کــه اینجــور نیســت. کســانی 
کــه این طــور فکــر می کننــد در آینــده دچــار عارضه هایــی 
می شــوند. واقعیــت ایــن اســت کــه خیلــی از کســانی کــه ازدواج 

وارد  بــاال  توقعــات  بــا  می کننــد 
می شــوند. رســول گرامــی اســام 
ازدواج  را  مجرد هــا  می فرمایــد: 
ــاق آن  ــا در اخ ــد، ازدواج آنه بدهی
ــوان  ــک ج ــی ی ــر دارد. وقت ــا تاثی ه
ازدواج می کنــد، قطعــا شور و شــوق 
عبــادت  در واقــع  و  و حال خوشــی 
ــر  ــن اث ــد و ای ــت می ده ــه او دس ب
ــه  ــبت ب ــت او نس ــاق و محب از اخ

ــت. ــرش اس همس
ــوان  ــرام ج ــان و م ــاب در زب ــا و حج ــود حی ــث می  ش ازدواج باع
ــروزه  ــود. ام ــاد شــدن روزی می ش ــث زی ــد. ازدواج باع ــی بمان باق
ــدارم  ــول ن ــون پ ــد چ ــد، می گوین ــر می کنن ــس فک ــردم برعک م
ازدواج نمیکنــم، در حالی کــه کســی کــه پــول نــدارد بایــد ازدواج 
کنــد تــا پولــدار شــود. اگــر قــرار بــود کــه همه چیــز فراهــم باشــد 
مثــل خانــه، ماشــین، امکانــات و ...، بعــد فکــر ازدواج باشــیم ایــن 
ــاد  ــی ماســت. اگــر کســی ازدواج کــرد و روزیــش زی ــی ایمان از ب
نشــد اشــکال از جایــی دیگــر اســت. افــرادی کــه ســن ازدواج آنهــا 
ــش  ــد و آرام ــا را کافه می کن ــی آن ه ــکل روح ــه، مش ــاال رفت ب

ــد کــه باعــث اختــاالت روحــی در آنهــا می شــود. ندارن
ــانی  ــاد )وای بر کس ــد افت ــاه خواهن ــه گن ــا ب ــراد طبیعت ــن اف  ای
ــث  ــدم ازدواج باع ــد!(. ع ــاال بردن ــه ب ــه ســن ازدواج را در جامع ک
ــی و هــم فســاد  ــه هنجاری رفتــاری و زمان ــی و ناب ایجــاد بی تعادل
ــا  ــان ب ــیاری از جوان ــود. بس ــاری می ش ــی بیم ــخصیتی و حت ش
افــکار خیالــی خــود زندگــی تصادفــی بــدون هــدف را بــرای یــک 
کانــون ســالم پدیــد می آورنــد و ایــن یــک اشــتباه بــزرگ اســت، 
ــرا زندگــی بدو ن هــدف، از اطمینــان کافــی برخــوردار نیســت.  زی
ــواده تشــکیل می شــود.  سرنوشــت و شــخصیت ها در محیــط خان
حــاال متوجــه خواهیم شــد کــه رهبــر معظــم انقــاب چــرا نگــران 
ایــن موضــوع هســتند. دوری جوانــان از ایــن ســنت، هــم باعــث 
ضعــف فــردی خواهــد  شــد و هــم اجتمــاع کشــوری شــیعه  کــه بــا 

ایــن رونــد در آینــده دچــار مشــکاتی خواهــد  شــد.
)در شــماره بعــدی نشــریه چرایــی باال رفتــن ســن ازدواج را 

خواهیم کــرد.( بررســی 
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روز دانشجو را به چه کسی تبریک بگوییم؟
عزیزی که در حال مطالعه ی متن هستی! بله شما! 

تا به حال به جواب سوال فوق فکر کردی؟
هر ســاله درکشــور مــا شــانزدهم آذرمــاه بــه عنــوان روز دانشــجو 
از  نظــر شــما چند درصــد  بــه  امــا  گرامی داشــته  مي شــود، 
ــن  ــت ای ــذاری و بزرگداش ــت نامگ ــی عل ــجوی ایران ــزاران دانش ه
ــر  ــه کمت ــم ک ــد عرض کن ــراوان بای ــدوه ف ــد؟ با ان روز را مي دانن

ــد! از٤٠درص
16آذر از اساس، ماهیت ایدئولوژیک داشت.

ــک  ــان کی ــرای خودش ــه ب ــود ک ــجو ها نب ــد دانش ــن تول روز جش
ــجو ها  ــد . دانش ــورا بزنن ــوت  و ه ــف و س ــغ و ک ــد و جی ــد بگیرن تول
ــان را  ــون ش ــاهی، خ ــه در دوران ستم ش ــد ک ــی بودن قربانی های
ــکا  ــور آمری ــاون رئیس جمه ــس و مع ــفیر انگلی ــای س ــوی پ جل

ــد. ریختن
ــاد آن  ــه ی ــگاه ب ــال در دانش ــجو ها هر س ــن دانش ــر همی به خاط
روز جمــع می شــوند و ظلــم ابــر قدرت هــا و زورگو هــا را بــه 

ــد. ــادآوری می کنن ــان ی خودش
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن روز، نگاهــی مــی اندازیــم 
بــه ٢٤آذرمــاه٨٧، در دیــدار دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه 
ــه  ــت توج ــب اس ــری: جال ــم رهب ــام معظ ــا مق ــت ب ــم  و  صنع عل
ــه  ــجو ب ــه نفر دانش ــه در آن س ــال ٣٢، ک ــه16آذر درس ــد ک کنی
ــاق  ــرداد اتف ــد از٢٨م ــاه بع ــا چهار م ــد، تقریب خاک و خــون غلتیدن
افتــاد. یعنــی بعــد از کودتــای ٢٨مــرداد و آن اختنــاق عجیــب و 
ــه  ــان ب ــه. ناگه ــکوت هم ــا و س ــه ی نیرو ه ــب هم ــرکوب عجی س
ــک انفجــار در فضــا  ــران ی وســیله ی دانشــجویان در دانشــگاه ته
ــد! چــرا؟! چــون نیکســون کــه آن   ــه وجــود می آی و در محیــط ب

ــران... ــد ای ــود، آم ــکا ب ــور آمری ــاون رئیس جمه ــت مع وق
بــه عنــوان اعتــراض بــه آمریــکا، بــه عنــوان اعتــراض بــه نیکســون 
ــط  ــجو ها در محی ــن دانش ــود، ای ــرداد ب ــل کودتای٢٨م ــه عام ک
دانشــگاه اعتصــاب و تظاهــرات می کننــد، کــه البتــه بــا ســرکوب 

کشته مي شــوند. هــم  سه نفرشــان  و  مواجه مي شــود 
حــاال 16آذر در همــه ی ســال ها، بــا ایــن مختصــات بایــد 

. د خته شــو شنا
ــد  ــجوی ض ــت، دانش ــون اس ــد نیکس ــجوی ض ــال دانش 16آذر م

ــت. ــلطه اس ــد س ــجوی ض ــت، دانش آمریکاس
ــات رهبــری  ــن بیان طبیعــت و روحیــه ی دانشــجویی، مصــداق ای
ــان  ــم! )دور از ج ــر مي بینی ــه در حال حاض ــزی ک ــه چی ــت، ن اس

ــه ماننــد ســیب زمینــی!!( شــما ب
دانشــجو بایــد ضــد ظلــم باشــد نــه اینکــه بــرای پایمــال شــدن 

ــد! حــق و حقــوق قانونــی خــود صدایــش درنیای

ــه آمــال و  ــه ت ــزرگ باشــد، ن دانشــجو بایــد عاشــق آرمان هــای ب
آرزویــش کارکــردن در اســنپ بــه بهانــه نبــودن کار! )البتــه بازهــم 

دور از جــان مــا و شــما!!(
ــن آرزو هایــش باشــد،  ــه ای ــه رســیدن ب ــد امیــدوار ب دانشــجو بای
دانشــجو موتــور حرکــت جامعــه اســت. ایــن جملــه اي اســت کــه 
ــی  ــد، یعن ــتفاده کرده ان ــجو اس ــظ دانش ــرای لف ــاب ب ــر انق رهب

ــرده ام! ــژه ای باز ک ــاب وی ــما حس ــن روی ش م
ای خانوم و ای آقای دانشجو! بله شما!

پــس همینطــور کــه بــرای قبولــی در دانشــگاه تخــت گاز 
ــن  ــه ای ــد ک ــود ادامه دهی ــرعت خ ــه س ــور ب ــد، همانط مي رفتی

تــازه اول راه اســت...
دانشگاه نقطه و اساس هرجامعه و کشوریست...

ــوع از  ــن موض ــه ای ــه البت ــت، ک ــز استعدادهاس ــا مرک ــران م و ای
ــود. ــام ب ــم االی قدی

البتــه کــه دولــت و مســئولین هــم بایــد قــدر ایــن اســتعداد های 
ــم  ــات فراه ــد و برایمــان امکان ــا دانشــجویان را بدانن ــه در م نهفت
کننــد کــه از همیــن تریبــون خواســتار رســیدگی بــه ایــن مســئله 
هســتیم....!! )باشــد کــه همگــی ما دانشــجویان رســتگار شــویم....(
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خودتون رو معرفی کنید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بنــده ملیــکا بتــول، دانشــجوی رشــته روانشناســی دانشــگاه 
ــتم. ــم هس ــد ق ــامی واح آزاداس

وتوفیــق خدمــت گــزاری  بعنــوان دبیــر کانــون معرفــت رضــوی 
ــگاه دارم.  رو در دانش

ــود  ــی ش ــوی را م ــت رض ــا معرف ــناییتان ب ــوه ی آش نح
ــد؟ ــاب کردی ــوی را انتخ ــت رض ــرا معرف ــد؟ چ بفرمایی

ــامی  ــه در جامعه اس ــتانی ک ــق دوس ــوی از طری ــت رض ــا معرف ب
ــق  ــن از طری ــدم، همچنی ــنا ش ــم آش ــاط بودی ــا در ارتب ــا آن ه ب
واحدهــای فرهنگــی و رســانه کــه مســئولیت تبلیغاتــش را 

ــد. ــده دار بودن عه

برایــم جالــب بــود، چــون تقریبــا اولیــن دوره ای بــود کــه چنیــن 
مباحثــی را در دانشــگاه آزاد مطــرح مــی  کــرد و تازگــی  مطالبــش 
ــت  ــردم و عل ــرکت ک ــل ش ــن دلی ــه همی ــتم، ب ــت داش را دوس
ماندگاریــم بــرای هدفــی بــود کــه کانــون دنبــال می کــرد یعنــی 
ــی در  ــان انقاب ــترش گفتم ــامی و گس ــاب اس ــی ن ــق مبان تعمی
ــر در  ــام معظــم رهب ــدات مق ــزء تاکی ــه ج فضــای دانشــجویی ک
ایــن بــاب بــود. الحمــداهلل توانســته ام در حــد تــوان درایــن عرصــه 
وظایــف خــود را ، در ســطح دانشــگاه پیــاده ســازی نمایــم .کــه 
ــل  ــه عوام ــود. البت ــا ارزش ب ــیار ب ــده بس ــرای بن ــن ب ــخصا ای ش
ــاز  ــودم و نی ــه خ ــه: عاق ــت، از جمل ــود داش ــم وج ــری ه دیگ

ــد.  ــا می طلب ــن ه ــش از ای ــه بی ــجویی ک ــگاهی و دانش دانش

لزوم وجود این نوع کانون ها در دانشگاه چیست؟
ایــن نــوع کانــون هــا کــه در واقــع کار اصلی شــان بحــث مطالعاتــی 
و افزایــش ســطح ســواد دانشــجو راجع بــه قوانیــن اصلــی اســام 
ــام  ــد مق ــداِی از تاکی ــت، ج ــامی هس ــث گفتمان انقاب اس و بح
معظــم رهبــری، آنجایــی بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد کــه تــا مــا 
هــدف اصلــی ایــن انقــاب ، چرایــی ایــن اهــداف و تمــام آن مبانی 
ــرار اســت به وســیله آن زندگــی کنیــم  فکــری و اعتقــادی کــه ق
ــگاه و  ــطح دانش ــد، در س ــه بای ــور ک ــم آن ط ــم، نمیتوانی را ندانی
ــدر  ــا اینق ــی کــه کانون ه ــه اثر گــذار باشــیم. علت در ســطح جامع
ــه  ــی و جامع ــاه زندگ ــت. راه و چ ــن هس ــز همی ــت دارد نی اهمی
ــه  ــه تمــدن اســامی را ب ــت نحــوه رســیدن ب اســامی و در نهای

مــا بگویــد. 

ــرا  ــت و چ ــل چیس ــوزه ی بین المل ــت در ح ــزوم فعالی ل
ــد؟ ــنده نکردی ــود بس ــگاه خ ــت در دانش ــه فعالی ب

ــا  ــه در اص ــردم ک ــل ورود ک ــن دلی ــه ای ــل ب ــوزه بین المل در ح
پاکســتانی هســتم ،از شــهر گلگلــت بلتســتان، ولــی از یک ســالگی 
مقیــم ایرانــم و بخاطــر رفت و آمد هــا و ارتباطــی کــه بــا دوســتان 
هم کشــوری خــودم و کشــور های دیگــر دارم و از نزدیــک شــاهد 
عاقــه بســیار آنهــا درحــوزه انقــاب اســامی و جبهــه مقاومــت 
ــای  ــن فض ــم  همی ــده ه ــی بن ــه اصل ــع دغدغ ــه طب ــتم ، ب هس
بین الملــل شــد؛ چــون هــم بــه انــدازه کافــی کار نشــده بــود و هــم 
ــری را  ــفانه  ارتباط  گی ــه متاس ــن زمین ــص در ای ــتان متخص دوس
کــه بایــد بــا دوســتان کشــور های دیگــر داشــته باشــند را ندارنــد 
ــی  ــده بود. حت ــر توجه ش ــگاه کمت ــکات در دانش ــن مش ــه ای و ب
خــودم به عینــه یــک ســری مشــکات را از طریــق دوســتانی کــه 
در ایــن حــوزه بودنــد و یــا دغدغــه ی فعالیــت داشــتند میدیــدم 
ــِی  ــای امنیت ــا فض ــد و ی ــدان داده نمی ش ــا می ــه آن ه ــا ب ــا ی ام
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حاکــم بــر ایــن امــر، اجــازه فعالیــت بــه آن هــا نمــی داد.
را،  دانشــگاه  فضــای  در  ،خصوصــا  حــوزه  ایــن  در  فعالیــت 
ــت  ــد  و تقوی ــر رش ــاوه ب ــه ع ــتم ک ــود میدانس ــردن خ ــی گ ِدین
ــا خودمــان  ــم دوســتان  کشــورهای دیگــه  راهــم  ب خــودم، بتوان
ــه  ــاب ک ــه گام دوم انق ــق بیانی ــه طب ــرا ک ــم؛ چ ــراه کنی هم
ــرد  ــکل بگی ــت ش ــه قراراس ــی ک ــد، تمدن ــان  فرمودن رهبرعزیزم
ــد از  ــا بای ــود و م ــا میش ــلمان دنی ــور های مس ــه کش ــامل هم ش

ایــن پتانســیل های موجــود اســتفاده کنیــم.

ــه  ــل ب ــای بین المل ــما در فض ــدی ش ــزان دغدغه من می
چــه صــورت اســت؟

خــب در خــود پاکســتان هــم اتفاقاتــی کــه حــال افتــادن اســت 
حــاال به واســطه ی شــهدای مدافــع حــرم تیــپ زینبیــون و 
اتفاقاتــی کــه دارد در خاورمیانــه می افتــد، جوانــان بیدارتــر 
ــم در ســطح  ــم و بتوانی ــدر بدانی ــد ق ــداری را بای ــن بی ــدند. ای ش
ــک  ــی و ی ــک انقاب ــی ی ــه وقت ــم، چرا ک ــترش دهی ــی گس جهان
ــنگی  ــر تش ــم به خاط ــردم ه ــا م ــد، قطع ــق باش ــی ح داد خواه

ِعدالتــی کــه دارنــد، با هــم همــراه و هم پیمــان می شــوند.
ــم  ــور ه ــرود، ظه ــل ب ــه ی مل ــراغ هم ــنگی س ــن تش ــی ای وقت
ــت  ــا تاش و پشــتکار، هم ــز ب ــن ج ــد و ای ــاق می افت ــریع تر اتف س
ــد  ــعی کنن ــد س ــه بای ــتان و اینک ــاد دوس ــدی زی واال، دغدغه من
ســهم خودشــان را بــه ایــن انقــاب بدهنــد و خدایــی ناکــرده در 
جبهــه فرهنگــی مدیــون شــهدایی کــه داشــتیم نباشــند، اتفــاق 

نمی  افتــد.
همچنیــن در خاورمیانــه و بســیاری از کشــور هــای اروپــا، 
ــان  ــود آزادی بی ــی و نب ــای سیاس ــدا از آن فضا ه ــداهلل ج الحم
بــه معنــای واقعــی جوانــان بیدارتــر شــدند و نســبت بــه مباحــث 
ــم. ــدر بدانی ــن را ق ــم ای ــر، ســعی کنی ــاب اســامی تشــنه ت انق

فعالیــت  بــه عالقه منــدان حــوزه ی  توصیــه تــان 
چیســت؟ بین الملــل  درســطح 

ــه عنــوان شــخص کوچکــی پیشــنهادی  توصیــه کــه خیــر امــا ب
دارم، اینکــه مــردم بــه ویــژه دانشــجویان ســعی کننــد تــا 
ــی  ــی اصل ــرای گســترش و گفتمــان مبان ــد ب ــه میتوانن ــی ک جای
 انقــاب، ابتــدا خودشــان مطالعــه کننــد، مطالعــه ی عمیــق، تاریــخ 
ــان  ــای روز جه ــد، اخباره ــل بدانن ــد، شــیوه درســت تحلی بخوانن
ــا  ــری درســت داشــته باشــند اول ب ــاط گی ــد. ارتب ــال کنن را دنب
مجمــوع تشــکیاتی خودشــان و بعــد در ســطح ملل هــای دیگــر، 
تــاش کننــد انــدازه کافــی خســته نشــوند تــا بتواننــد پیام هــای 
ــان  ــردم جه ــانند. االن م ــی برس ــطح جهان ــه س ــهدا را ب امام و ش
تشــنه ی ایــن نــوع گفتمــان عدالــت در ســطح جهانــی هســتند، 
تشــنه ی ایــن نــوع زیســت جهــادی هســتند.و اینکــه ســعی کننــد 
ــان  ــد و بتواننــد یــک زب ــه جــون بخرن و حــاال ایــن ســختی رو ب
ــر  ــتان دیگ ــا دوس ــاط ب ــد ارتب ــا بتوانن ــد ت ــدی را بیاموزن جدی
ــول یکــی از  ــا. به ق کشــور ها داشــته باشــند، خســته نشــوند واقع

اســاتید مــا، یــک زبــان کــه تمــام شــد برویــد ســراغ زبــان بعــدی 
ــد.  ــان را یاد بگیری ــی آن ــوع زندگ ــگ و ن ــراه آن فرهن ــه هم و ب

نــگاه بایــد نــگاه جهانــی باشــد. هیــچ حد و مــرزی نبایــد در ایــن 
فضــا قائــل شــد. هیــچ مرزبنــدی بــا هیــچ ملــل و کشــوری، هیــچ 
ــی،  ــچ بحــث زبان ــا هی ــگ پوســت ی ــچ بحــث رن نژاد پرســتی، هی
ــی  ــه وقت ــود چرا ک ــرح ش ــد مط ــم نبای ــی ه ــث دین ــی بح حت
ــدن  ــک تم ــع ی ــه در واق ــتش و اینک ــد هس ــن واح ــرف از دی ح
جهانــی قــرار هســت اتفــاق بیوفتــد، بایــد تمــام ایــن مرزبندی هــا 
ــا  ــه ب ــه ک ــون باش ــر جاش ــا س ــد احترام ه ــه و بای ــته بش شکس
آغــوش باز تــری پاســخگوی دوســتان غیر ایرانــی باشــند تــا 
ــه و  ــه برادران ــن زمین ــان در ای ــه خودش ــند ک ــه ای برس ــه درج ب

ــد.  ــت کنن ــه  فعالی خواهران
ــت  ــد جدی ــانه را کار می کنن ــف رس ــای مختل ــه بحث ه کســانی ک
ــا بتوانیــم ایــن مســیری کــه هســت  بیشــتری به خــرج بدهنــد ت
بــه حــول قــوه الهــی خــوب ســپری شــود و بــا توســل بــه امــام 
زمــان )عــج( بــه آن چیــزی کــه می خواهیــم برســیم، البتــه االن 
هــم دور نیســتیم خیلــی، همیــن االن هــم دارد اتفاقــات خــوب و 

ــداهلل .  ــد باالحم ــنی می افت روش
ــد در  ــر، بتوانن ــای دیگ ــوری و کار ه ــای حض ــدای از فعالیت ه ج
فضــای مجــازی کــه بســتر هســتش بــرای ایــن تعامــات فعالیــت 

ــد. ــا را بخوانن ــا فرهنگ ه ــد، آشــنا بشــوند، واقع ــد، کار کنن کنن
ــی  ــئولین فرهنگ ــام مس ــی دارم از تم ــود الزم م ــر خ ــر ب و درآخ
دانشــگاه آزاد مخصوصــا خانــم ســیمری و آقــای زارع کمــال 
ــواده عزیــزم مخصوصــا پــدر و مــادر  تشــکر را انجــام دهــم و خان
عزیــزم کــه در ایــن مســیر واقعــا همــراه بنــده بودنــد و هســتند.

ان شــااهلل ذیــل ســایه توجهــات و دعــای خیــر امام زمــان )عــج( 
ــدن  ــی شــدن تم ــدازه وســعمان ســهمی در جهان ــه ان ــم ب بتوانی

اســامی داشــته باشــیم.
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خــود  ماننــد  موجــودی  می توانــد  خداونــد  آیــا 
بیافرینــد؟!

بعضی چیز ها محال عقلیه. 
بعضی چیز ها محال وقوعی. 

ــز در آن  ــک چی ــن. یعنــی ی ــی مثــل اجتمــاع نقیضی محــال عقل
واحــد، هــم باشــه و هــم نباشــه! هــم موجــود باشــه و هــم معــدوم! 

ایــن عقــًا محالــه و حتــی تصــورش نمــی تونیــد  بکنیــد! 
ــا محــال نیســت و  ــه عق ــزی ک ــی چی ــی محــال وقوعــی یعن ول
ــع  شــدن در خــارج،  ــث واق ــی از حی ــه موجــود بشــه، ول ــی تون م
وجــودش محالــه و اگــر دو دو تــا چهارتــا بکنیــم، مــی بینیــم کــه 
همچیــن چیــزی در بیــرون نیســت و نخواهــد  بــود. ولــی میشــه 

تصــورش کــرد. 
مثل غول سه  سر یا کوه الماس!

ــتند و  ــود  نیس ــارج موج ــی در خ ــرد ول ــه تصور ک ــا رو میش این ه
نمیشــن! 

به اینها میگن محال وقوعی.
آیا خداوند می تواند موجودی مثل خود بیافریند؟ 

اگــر پاســخ مثبــت اســت یگانگــی خداونــد مخــدوش می شــود و 
اگــر منفــی باشــد قــدرت او محــدود می شــود! 

پاســخ ایــن گونــه پرســش ها از دقــت در آنچــه گفتــه  شــد 
می آیــد.  بدســت 

ــی در درون خــود دارای  ــن اســت کــه چنیــن فرض های پاســخ ای
ــی« هســتند.  ــه همیــن دلیــل »محــال ذات ــد و ب تناقض ان

ــود  ــدا در درون خ ــد خ ــی مانن ــدن مخلوق ــال آفری ــوان مث به عن
ــض دارد.  تناق

ــد،  ــدا باش ــد خ ــد مانن ــه صددرص ــده ک ــرف فرض ش ــک ط از ی
ــی  ــت« باشــد و از طرف ــاز از عل ــد »بی نی ــل خداون ــد مث ــس بای پ
ــه  ــد ب ــس »نیازمن ــد، پ ــد آن را بیافرین ــه خداون ــده ک فرض ش

ــت« اســت!!  عل
روشــن اســت موجــودی کــه نیــاز بــه علــت داشــته  باشــد و هــم 
ــع« و  ــض«، »ممتن ــر »تناق ــتمل ب ــد، مش ــت باش ــاز از عل بی نی

»نشــدنی« اســت. 
بنابرایــن انجــام  نشــدن ایــن گونــه مــوارد بــه دلیــل ناتوانــی فاعــل 

نیســت، بلکــه بــه دلیــل محال ذاتــی  بــودن آن هاســت. 
ــا  ــه آی ــه  شــود ک ــدان گفت ــک ریاضی ــه ی ــر ب ــال: اگ ــوان مث به عن
می توانــد کاری کنــد کــه حاصلضــرب دو در دو، پنــج شــود، 
ــم!! ــی توان ــت: نم ــد گف ــت و نخواه ــدنی نیس ــت: ش ــد گف خواه

خدا، خدای ممکن ها
سیده مریم آریغ | آموزش ابتدایی | واحد بهبهان
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7 برگی دیگر از تاریخ انقالب
کشــور  ایــن  در  بنویــس  تاریــخ  ای 
نخبــگان تــرور شــدند و خائنــان پــا 
ــد.  ــت کردن ــد و ریاس ــان نهادن برخون ش
امــا هرچــه بکشــند نخبــگان مــا را، 

می کننــد... بیدار تــر  را  ملــت 
فخــری زاده  محســن  بــزرگ،  شــهید 
را،  وطــن  بــه  بــزرِگ خدمــت  درس 
آموخــت.  مــا  بــه  نشــان  و  بی نــام 
ــود را  ــون خ ــه خ ــرداری ک ــد س همانن
بــه پــای درخــت انقــاب ریخــت و تمــاِم 
ــه  خــود را صــرف پیشــرفت و خدمــت ب

ــرد... . ــاب ک انق
ای شــهید، نــام و یــادت تــا ســالیان 
ســال بــر زبان هــا جــاری و در دلهــا 

. نــد قی می ما با
ــزدور  ــادی م ــر ای ــار دیگ ــه  ب ــک ک این
ــتکبار  ــه اس ــته ب ــه وابس ــت ک و تروریس
ــتند  ــتی هس ــم صهیونیس ــی و رژی جهان
ــه  ــیانه ب ــرمانه و وحش ــی بی ش در اقدام
تــرور روی آوردنــد، بــا ایــن خیــال واهی 
ــت  ــی مل ــرفت مل ــیر پیش ــه در مس ک
ــد؛  ــع  می کنن ــاد مان ــران ایج ــور ای غی
ــون  ــن خ ــا ریخت ــه ب ــد ک ــور نکنن تص
پــاک دانشــمند هســته ای و خدمتگــذار 
ــه  ــی کشــور ب علمــی، پژوهشــی و دفاع
ــی  ــد خلل ــان می توانن ــتان ناپاک ش دس
در حــوزه دفاعــی - هســته ای ایجــاد 

ــد. کنن

دشــمنان خــوب می داننــد کــه انقابی هایــی ماننــد شــهید 
ــه  ــد و ن ــه ســازش می کنن ــه تطمیــع می شــوند، ن فخــری زاده، ن
ــه ایــن علــت اســت کــه  تهدیــد در برابرشــان جــواب می دهــد. ب
ــه  ــا بــه شــهادت رســاندن ایــن نخبــگان انقابــی می خواهنــد ب ب
اهــداف شــوم خــود برســند. آمریــکا و رژیــم صهیونیســت جنایتکار 

و دشــمنان خارجــی و منافقیــن داخلــی بعــد از فشــارهایی کــه بــا 
تحریــم، از رســیدن بــه هــدف خــود نــاکام ماندنــد، حــال دســت 

بــه اقــدام کــوری همچــون تــرور زدنــد.
ــه ســهم  ــان کــه در ایــن نهضــت حــق هماننــد شــما ب خوشــا آن

ــد... ــش کوشــیدند و رفتن خوی

ستاره نظری | حقوق | واحد الیگودرز

ف خون  دشمنان گمان نکنند با ریخ�ت
پاک دانشمند هسته ای و خدمتگذار 
علمی، پژوه�ش و دفاعی کشور به 

دستان ناپاک شان می توانند خلیل در 
حوزه دفاعی - هسته ای ایجاد کنند.
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َو ِمــْن آیاتـِـِه أَْن َخلـَـَق لَُکــْم ِمــْن أَنُْفِســُکْم أَْزواجــاً لَِتْســُکُنوا إِلَْیهــا َو 
ُروَن  ًة َو َرْحَمــًة إَِنّ فـِـي ذلـِـَک َلیــاٍت لَِقــْوٍم یََتَفَکّ َجَعــَل بَْیَنُکــْم َمــَوَدّ

سوره روم آیه ٢1
ــان همســرانی  و از نشــانه  هــای او آن اســت کــه از جنــس خودت
بــرای شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد و میــان شــما 
و همســرانتان عاقــه ی شــدید و رحمــت قــرار داد؛ بــی شــک در 
ایــن )نعمــت الهــی،( بــرای گروهــی کــه می اندیشــند نشــانه های 

قطعــی اســت.
چند تا نکته در این آیه هست که ابتدا به آنها میپردازیم

1- آفرینش، هدفدار است. »َخلََق لَُکْم«
٢- زن و مــرد از یــک جنــس هســتند. )بــر خــاف پــاره ای عقایــد 
خرافــی و تحقیرآمیــز کــه زن را موجــودی پســت تر یــا از جنــس 

ــْن أَنُْفِســُکْم« دیگــر می پندارنــد.( »ِم
ــّنج و  ــه ی تش ــه مای ــد ن ــش باش ــل آرام ــد عام ــر بای ٣- همس

اضطــراب. »لَِتْســُکُنوا إِلَْیهــا«
ارضــای  تنهــا  ازدواج،  از  هــدف   -٤
ــزه ی جنســی نیســت، بلکــه رســیدن  غری
بــه یــک آرامــش جســمی و روانــی اســت. 

ــا« ــُکُنوا إِلَْیه »لَِتْس
5- نقــش همســر، آرام بخشــی اســت. 

»لَِتْســُکُنوا إِلَْیهــا«
ــه  ــت ک ــی اس ــه ای اله ــت، هدی 6- محّب
ــت  ــه دس ــی ب ــام و زیبای ــال و مق ــا م ب

نمی آیــد. »َجَعــَل« )مــوّدت و رحمــت، هدیــه ی خــدا بــه عــروس 
ــت.( ــاد اس و دام

ــت  ــوّدت و رحم ــش و م ــه آرام ــی ک ــر عمل ــا ه ــس ب ــر ک ٧- ه
ــّط  ــارج و در خ ــی خ ــدار اله ــد، از م ــه دار کن ــواده را خدش خان

ــمْ  ... ــَل بَْیَنُک ــت. َجَع ــیطان اس ش
٨- رابطــه ی زن و مــرد، بایــد بــر اســاس مــوّدت و رحمــت باشــد. 
ًة َو َرْحَمــًة« )مــوّدت و رحمــت، عامــل بقــا و تــداوم آرامــش  »َمــَوَدّ

در زندگــی مشــترک اســت.(
ــوّدت  ــت. )م ــاز اس ــم کارس ــا ه ــر دو ب ــت، ه ــوّدت و رحم 9- م
بــدون رحمــت و خدمــت، بــه ســردی کشــیده می شــود و رحمــت 

ًة َو َرْحَمــًة« ــَوَدّ بــدون مــوّدت نیــز دوام نــدارد.( »َم
1٠- تنهــا اهــل فکــر می تواننــد بــه نقــش ســازنده ی ازدواج پــی 

ــُروَن« ببرنــد. »لَِقــْوٍم یََتَفَکّ
ازدواج، چیــزی کــه دیــن بســیار بــر آن تاکیــد داشــته همــان طور 
کــه پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمــود: کســی کــه 
ازدواج کنــد، نصــف دینــش را حفــظ کــرده اســت. و ایــن نشــان از 

جایــگاه رفیــع ازدواج در اســام را نشــان میدهــد.
امــا هــدف از ازدواج چیســت؟ شــاید جــواب هــای افــراد مختلــف 
بــرای ایــن ســوال متفــاوت باشــد امــا مهــم تریــن هــدف همــان 

طــور کــه در آیــه ٢1 ســوره روم ذکــر شــد »آرامــش« اســت.
ــرفت  ــوان پیش ــواده نمیت ــراه خان ــد هم ــی گوین ــه م ــانی ک کس
کــرد و... در اشــتباه هســتند. انســان بــا ازدواج نقــش هــای تــازه 
مــی یابــد و »مــن« بــه »مــا« تبدیــل مــی شــود. مســلما همیــن 

من و تويی که می شود »ما«
محمد رضا آقاجانی | نرم افزار کامپیوتر | واحد قزوین

کسا�ف که می گویند 
همراه خانواده نمیتوان 

فت کرد و... در  پی�ش
اشتباه هستند. انسان 
با ازدواج نقش های 

تازه می یابد و »من« به 
»ما« تبدیل می شود.
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ــرفت را  ــرای پیش ــزه ای ب ــر انگی ام
ایجــاد مــی کنــد کــه انســان مجــرد 
ــزه ای  ــن انگی ــن اســت همچی ممک

نداشــته باشــد.
ــد  ــزه اســت کــه میتوان ــن انگی همی
موجــب پیشــرفت باشــد و همچنین 
مدیریــت دو نفــر در دخــل و خــرج 
و برنامــه ریزی هــای زندگــی بســیار 

بهتــر خواهــد بــود.
ولــی ایــن تاثیرات فقــط روی افرادی 
خواهــد بــود کــه ایــن نقــش هــا را 
پذیرفتــه و »تنبــل« نباشــند! کســی 
فکــر نکنــد کــه اگــر یــک فــرد تنبل 
ــان  ــر معجــزه عشــق ناگه ــد تحــت تاثی ــزه ازدواج کن ــی انگی و ب
ــن  ــن چنی ــر ای ــد! خی ــی او رخ میده ــی در زندگ پیشــرفت فراوان
نیســت بــرای ایــن افــراد ازدواج خــود دردســری بــر زندگــی بــی 
دردســر قبلــی آنهاســت کــه بــدون کار کــردن و هــدف ، از جیــب 

پــدر و مــادر تامیــن مالــی مــی شــدند!
ممکــن اســت فــردی از تــرس بــر نیامــدن از پــس خــرج و مخــارج 
ــی  ــاره م ــن ب ــام صــادق )ع( در ای ــه ام ــد! ک ــه ازدواج نده ــن ب ت

فرماینــد:
»مــن تــرک التزویــج مخافــة الفقــر فقــد اســاء الظــن باهلل-عــز و 
جــل-، ان اهلل- عــز و جــل - یقــول: »ان یکونــوا فقــراء یغنهــم اهلل 

مــن فضلــه.
هــر کــس از تــرس فقــر ازدواج نکنــد نســبت بــه لطــف خداونــد 
ــان  ــر آن ــد: اگ ــد می فرمای بدگمــان شــده اســت. چــرا کــه خداون
فقیــر باشــند خداونــد از فضــل و کــرم خــود بــی نیازشــان 

می کنــد«.

ــن  ــت و ای ــازی اس ــی نی ــرط ب ــت ش ــاده و قناع ــه ازدواج س البت
ــد  ــواده کــم درآم ــه از خان ــر زوج جــوان ک ــه اگ روشــن اســت ک
ــد  ــزرگ و چن ــه ای ب ــی در خان ــروع زندگ ــار ش ــند و انتظ باش
اتاقــه مبلــه و ماشــین آنچنانــی و شــغل بــا درآمــد عالــی باشــند 
ممکــن اســت تحقــق نیابــد! ولــی ایــن مســائل بــا یــاری خداونــد 
و کمــک همســران بــه یکدیگــر در اداره زندگــی و... مــی توانــد در 
طــول زندگــی مشــترک اتفــاق بیفتــد و چــه بســیاراند کســانی که 
در ابتــدای زندگــی مشــترک از لحــاظ مالــی در وضعیــت خوبــی 
ــری  ــی بهت ــه زندگ ــد ســال ب ــس از گذشــت چن ــی پ ــد ول نبودن

دســت یافتنــد.
مســئله ازدواج، مســئله بســیار مهمــی هســت و نیــازی بــه گفتــن 

ــا در  ــی ه ــن خوب ــام ای ــه تم ــت ک نیس
ــت  ــب اس ــری مناس ــود همس ــورت وج ص
وگرنــه همســر نامناســب میتوانــد شــرایط 
زندگــی را بدتــر کنــد! بــرای همیــن اســت 
کــه میگونــد قبــل از ازدواج دو چشــم 
داریــد، دو چشــم هــم قــرض بگیریــد و بــا 
دقــت بــه دنبــال شــخص مناســب بگردیــد 
ولــی بعــد از ازدواج بایــد یکــی از دو چشــم 
را بســت و خطاهــای همســر را ببخشــید.

ــا  ــه مجرده ــال ب ــد متع ــدوارم خداون امی
ــا  ــل ه ــه متاه ــب و ب ــر مناس ــک همس ی

ــد ــا کن ــاط عط ــا نش ــی ب ــک زندگ ی

صلوات

ک� فکر نکند که اگر یک فرد 
ه ازدواج کند  ف تنبل و �ب انگ�ی

تحت تاث�ی معجزه عشق ناگهان 
 او رخ 

گ
فت فراوا�ف در زند� پی�ش

ف نیست  میدهد! خ�ی این چن�ی
برای این افراد ازدواج خود 
 �ب دردرس 

گ
دردرسی بر زند�

قبیل آنهاست که بدون کار کردن 
و هدف ، از جیب پدر و مادر 

ف مایل می شدند! تام�ی

هر کس از ترس فقر 
ازدواج نکند نسبت به 
لطف خداوند بدگمان 

شده است. چرا که 
خداوند می فرماید: اگر 

آنان فق�ی باشند خداوند 
از فضل و کرم خود �ب 

نیازشان می کند«
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مسابقه دختر آفتاب10
معصومه فتح الهی | پرستاری | واحد ساری 

معرفی کتاب شهیده غربت؛
حضــرت معصومــه )س( نمونــه ای از شــجاعت و رشــادت در کالبد 
پاکدامنــی و عفــت در تاریــخ اســام هســتند و شــناخت شــخصیت 
ــاب  ــراه دارد ، کت ــه هم ــیاری را ب ــای بس ــوزه ه ــان آم واالی ایش
شــهیده ی غربــت نوشــته ی یوســفعلی یوســفی ســفرنامه ی ایــن 
ــران مــی باشــد و وصــف  ــه ای ــوی بزرگــوار اســام از مدینــه ب بان
دوره هــای زندگــی کریمــه ی اهــل بیــت را در دل خــود جــای 
داده اســت، ســختی هــا و مشــقت هــای مســیر والیــت و اطاعــت 
در جریــان عشــق جــاری میــان خواهــر و بــرادر سراســر پنــد برای 
ــه دنبــال درس آمــوزی از مکتــب زندگــی  هرکســی اســت کــه ب
ایــن بانــوی بــزرگ اســت.تنش هــا و مصیبــت هایــی کــه بــا صبــر 
وصــف نشــدنی پشــت ســر گذاشــته شــدند بــه امیــد وصــال بــه 

محبــوب و امــا حســرتی کــه 
بــه دل باقــی مانــد و دیــدار 
را بــه ســرای دیگــری موکول 
کــرد. در ال بــه الی کلمات و 
خطــوط ایــن کتــاب لحظات 
ــهیده  ــه ش ــده ب ــپری ش س
ی غربــت را دنبــال میکنیــم 
واحــد  حضورایشــان  در  و 
 ، ولــی  از  اطاعــت  هــای 
صبــر و عشــق را در دانشــگاه 

ــم . ــی فرامیگیری زندگ

ســـــؤاالت     
1 - چــه کلمــه ای در وصــف دور بــودن حضــرت معصومــه 
ــه ایشــان نســبت داده  ــا و اجدادیشــان ب )س( از وطــن آب

شــده اســت؟ 
از حضــرت  ٢- خاندانــی کــه در رأس شــیعیان قــم 
ــه  ــا ایشــان ب ــد ت ــه عمــل آوردن معصومــه )س( دعــوت ب

ــتند؟  ــام داش ــه ن ــد، چ ــم بیاین ق
ــه  ــه واســطه چــه چیــزی ب ٣ -حضــرت معصومــه )س( ب

شــهادت رســیدند؟ 
٤ -محل والدت حضرت معصومه  )س( کجا بود؟ 

5- محــل دفــن حضــرت معصومــه )س( مــکان حــرم کــه 
بــه باغــی معــروف بــود چــه نــام داشــت؟ بــاغ .........
6 -حضرت معصومه )س( متولد چه ماهی هستند؟ 

٧ -امــام رضــا )ع( بــه همــراه فرزنــد خــود امــام جــواد )ع( 
ــا  ــه کج ــد، ب ــکان تبعی ــه ســمت م ــت ب ــدای حرک در ابت

ســفر کردنــد؟ 
٨ -کاروان حضــرت معصومــه )س( متشــکل از چنــد نفــر 

بــوده اســت؟ 
9 -بعــد از زندانــی شــدن امــام هفتــم در بغــداد و تبعیــد 
ــه  ــه ب ــول اهلل از مدین ــران، آل رس ــه ای ــا )ع( ب ــام رض ام

ــران  منتقــل شــدند؟  ــه جــز ای کــدام کشــور ب
ــه  ــه  )س( ک ــرت معصوم ــن کاروان حض ــگ بی 1٠- جن
ــدام  ــدند در ک ــهید ش ــی کاروان در آن ش ــن از اهال ٢٢ ت

ــهر رخ داد؟  ش
11- حضــرت معصومــه )س( در چــه ماهــی بــه قــم 

رســیدند؟ 
ــد  ــهر تبعی ــدام ش ــه ک ــه ب ــا )ع(  از مدین ــام رض 1٢- ام

ــدند؟ ش
1٣- طبــق فرمایشــات رســول اکــرم شــهادت امــام رضــا 

)ع( در کــدام منطقــه از خراســان رقــم خــورد؟ 
ــم چــه  ــه)س( در ق ــادت حضــرت معصوم 1٤- محــل عب

ــام داشــت؟  ن
15- حضــرت معصومــه )س( در چــه ماهــی بــه شــهادت 

رســیدند؟ 

ارتباط با ما  
خــب خبــر خــوب اینکــه جــدول هــا و 
چالــش هــای مــا همیشــه بــا برنــده و 
جایــزه همراهــه ، پــس بــدون معطلــی 
دســت بجنبونیــد و بــا جــواب دادن بــه 
ــل  ــدول کام ــتادن ج ــواالت و فرس س
شــده بــرای مــا جــزء برنــدگان خــوش 

شــانس مــا باشــید
بخــش جــذاب ماجــرا اینــه کــه از بیــن 
ــور  ــدول رو بط ــه ج ــانی ک ــام کس تم
ــد  ــه قی ــد ب ــر کنن ــت پ ــل و درس کام
ــد  ــدا خواه ــس اه ــز نفی ــه جوای قرع

شــد 
ــا در  ــا م ــزان ب ــما عزی راه ارتباطــی ش

ــا: ــام رســان ایت پی
@marefat_٣1٣

9



11 ــوَرُّم َـــــــــــــ تـــــــ
ــه  ــم اقتصــاد اشــاره ب ــورم )Inflation، اینفلِیِشــن( از نظــر عل ت
ــا  ــی ی ــای پول ــول، درآمد ه ــد پ ــی تولی ــطح عموم ــش س افزای
ــب  ــش غیر متناس ــی افزای ــه معن ــاً ب ــورم عموم ــت. ت ــت اس قیم
ســطح عمومــی قیمــت درنظرگرفتــه  می  شــود. تــورم، رونــد 
فزاینــده و نامنظــم افزایــش قیمت  هــا در اقتصــاد اســت. هرچنــد 
بــر پایــه ی نظریــه  هــای گوناگــون، تعریف هــای متفاوتــی از تــورم 
ــد فزاینــده و نامنظــم  ــه رون ــا تمامــی آن هــا ب ــه می شــود، ام ارائ
ــورم، در  ــروزی ت ــوم ام ــد. مفه ــاره دارن ــا اش ــش در قیمت ه افزای
ســده نوزدهــم میــادی رواج یافــت. پیــش از آن، مفهــوم دیگــری 
ــم  ــش حج ــان دادن افزای ــت نش ــه جه ــت ک ــورم وجود داش از ت
ــد. ــرده  می ش ــه کار ب ــا ب ــه ط ــل ب ــل تبدی ــکناس های غیرقاب اس

ایــن تعریــف کلــی تــورم بــود. طبــق نظریه هــای اقتصــاد، 
نقدینگــی در دســت مــردم جامعــه باعــث ایجــاد تــورم می شــود! 
البتــه بــه شــرط آنکــه متناســب بــا آن نقدیندگــی، تولیــد داخــل 

ــد. ــور نباش کش

اما دولت برای جلوگیری از تورم باید چه کار کند؟
ــازار توســط دولت هــا را بررســی  اینجــا جــا دارد نحــوه کنتــرل ب

کنیــم.

ــازار  ــد ب ــر رون در حالــت کلــی دولــت از طریــق بانــک مرکــزی ب
ــذارد. ــر بگ ــر آن اث ــد ب ــارت دارد و می توان نظ

1- اگر نقدینگی در دست مردم زیاد باشد:
ــث  ــردم باع ــت م ــی در دس ــد نقدینگ ــه  ش ــه گفت ــور ک  همانط
ــن اتفــاق  ــوی ای ــت وظیفــه دارد جل ــورم می شــود و دول ایجــاد ت
را بگیــرد. دو رویکــرد در ایــن رابطــه وجــود دارد کــه یکــی 

بلند مــدت و دیگــری کوتاه مــدت اســت.
رویکرد بلند مدت:

ــد و  ــدام کن ــی اق ــرکت های داخل ــاد ش ــرای ایج ــد ب ــت بای - دول
ــاخت  ــه س ــوت ب ــویقی دع ــای تش ــا طرح ه ــرمایه گذاران را ب س

ــد. ــی کن کاالی ایران
- مــردم را نســبت بــه خریــد کاالی ایرانــی ترغیــب کنــد، مثــا بــا 

دادن وام و یــا بــا کــم کــردن مالیــات کاالهــای ایرانــی و...
- بــر واردات نظــارت داشــته باشــد و در جهــت حمایــت از تولیــد 

داخــل بــرای کاالی خارجــی تعرفــه ی جداگانــه تعریــف کنــد.
- و...

ــک   ــاه و ی ــاه و دو  م ــک  م ــر اســت و کار ی ــه ها زمان ب ــن پروس ای
ســال و دو  ســال نیســت!

پــس دولــت بایــد یــک رویکــرد کوتاه مــدت در کنــار ایــن رویکــرد 

محمدرضا آقاجانی | رشته ی کامپیوتر | واحد قزوین
10



12

ــا  ــوال ب ــی معم ــن مواقع ــت در چنی ــد. دول ــدت داشته باش بلند م
ــارج  ــردم خ ــی را از دســت م ــده، نقدینگ ــهام های ارزن ــروش س ف
کــرده و ســرمایه آنهــا را در شــرکت و بــرای آن اهــداف بلند مــدت، 
ــب،  ــه این ترتی ــد. ب ــه می کن ــل هزین ــد داخ ــش تولی ــد افزای مانن
ــد  ــش تولی ــث افزای ــم باع ــرده و ه ــرل ک ــی را کنت ــم نقدینگ ه

می گــردد.
٢- اگر نقدینگی در جامعه کم باشد:

در چنیــن مواقعــی دولــت بــا اعطــای وام و خریــد ســهام، نقدینگی 
ــل  ــد داخ ــش تولی ــت افزای ــد و در جه ــه باز می گردان ــه جامع را ب

ــی دارد. گام بر م
در اینجا ممکن است چند سوال کلیدی به وجود آید:

 چرا افزایش نقدینگی باعث ایجاد تورم می شود؟
یکــی از علــل تــورم کم شــدن ارزش پــول ملــی اســت. ارزش پــول 
ملــی را پشــتوانه آن پــول و ارز داخــل کشــور مشــخص می کنــد 
و اگــر اجنــاس مــورد نیــاز مــردم داخــل کشــور نباشــند، مــا بایــد 
آن را از کشــور های دیگــر وارد کنیــم. مــا در واقــع بــا اینــکار ارز 
ــن  ــال ورود ای ــا در قب ــول م ــم! ارزش پ ــم و کاال گرفته ای داده ای
ــا  ــی رود. واردات تنه ــن م ــا از بی کاال ه

در صورتــی مفیــد اســت کــه:
ــوان  ــه نت ــود ک ــی وارد ش  1- کاال های
ــرد.  ــد ک ــور تولی ــل کش ــا را داخ آنه
علــت نتوانســتن هــم مــوارد مختلفــی 
از  بعضــی  تولیــد  مثــا  هســت؛ 
داخــل،  در  کشــاورزی  محصــوالت 
بســیار گران تــر از واردات آن اســت 
ــت!  ــا نیس ــور م ــی کش ــول بوم )محص
ــوب  ــم در جن ــا بخواهی ــه م ــل اینک مث
کشــور نارنگــی بکاریــم! نــه اینکــه 

رشــد نکنــد. رشــد مــی کنــد امــا 
ــود  ــت ش ــه و... درس ــک گلخان ــد ی بای
ــاه را تداعــی  کــه محیــط رشــد آن گی
کنــد و... کــه هزینــه بســیار زیــادی را 

) د هد کــر ا تحمیل خو
ــزان واردات  ــان می ــه هم ــل ب ٢- حداق
یــا بیشــتر صــادرات داشــته باشــیم تــا 

ــود. ــور رعایت ش ــادل ارز در کش تع

اگــر بــورس باعــث جلوگیــری از تــورم می شــو، چــرا در 
ایــران نتبجــه عکــس داده اســت؟

ــاه  مــدت دولــت  همانطــور کــه گفتیــم ایــن حالــت رویکــرد کوت
تولیــد  کارخانه هــا،  افزایــش  بلند مــدت،  رویکــرد  و  اســت 
داخــل، کــم کــردن واردات و افزایــش صــادرات اســت. حــاال اگــر 
ــاق  ــد اتف ــی افزایــش تولی ــورس کم شــد، ول نقدیندگــی توســط ب

ــد؟  ــی می  افت ــه اتفاق ــاد چ نیفت
بــورس  در  آنهــا  و  داشــتند  نقدینگــی  ســری  یــک  مــردم 
ســرمایه گذاری کردنــد و حــاال عــاوه بــر ســرمایه اولیــه ســود آن 
را نیــز دارنــد و ایــن یعنــی افزایــش نقدینگــی. حــال آیــا در طــرف 
مقابــل مــا افزایــش تولیــد را هــم بــه همیــن میــزان داشــته ایم؟!

قابــل  ذکر اســت کــه ایــن تعاریــف نتیجــه تحلیــل شــخصی بنــده 
بــوده و ممکــن اســت برخــی جاهــا اشــتباهی رخ  داده  باشــد.

از اینکــه وقــت گذاشــتید و ایــن مطلــب را مطالعــه کردیــد بســیار 
ممنــون هســتیم. امیــدوارم روزی برســه کــه بــه جــای افتخــار بــه 
اســتفاده از کاالی خارجــی، بــه اســتفاده از کاالی ایرانــی افتخــار 

. کنیم

آمین

ف مواقعی  دولت در چن�ی
معموال با فروش سهام های 
 را از دست 

گ
ارزنده، نقدین�

مردم خارج کرده و رسمایه 
کت و برای آن  آنها را در رسش
اهداف بلند مدت، مانند 

افزایش تولید داخل هزینه 
می کند. به این ترتیب، هم 

ل کرده و هم   را کن�ت
گ

نقدین�
باعث افزایش تولید می گردد.

دولت باید برای ایجاد 
کت های داخیل اقدام  رسش
کند و رسمایه گذاران را با 

طرح های تشویقی دعوت به 
ساخت کاالی ایرا�ف کند
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13 اخبار کانون ها
دوره ۴۰ روز زندگــی زیــر شــاخه ای از طــرح  تقویــت و 

توانمنــد ســازی جامعــه و نیروهــای انقالبــی
واحد نجف آباد ::

ــا  ــو تبییــن جنــگ اقتصــادی جمهــوری اســالمی ب الی
ــان ــه مناســبی 13 آب نظــام ســلطه و راه حــل هــا ب

واحد الهیجان ::

12
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ــا  ــت ب ــکان معرف ــی پل ــته مطالعات ــه کار هس ــاز ب آغ
ــرآن ــالمی در ق ــه اس ــی اندیش ــرح کل ــاب ط کت

واحد الهیجان و واحد رشت ::

انتشار 
اولین 

شماره 
نشریه 
کانون 

معرفت 
رضوی به 
مناسبت 

روز دانشجو 

واحد مشهد ::

آغــاز بــه کار هســته مطالعاتــی پلــکان معرفــت بــا 
کتــاب طــرح کلــی اندیشــه اســالمی در قــرآن

واحد الهیجان و واحد رشت ::

انتشار اولین شماره نشریه راه روشن
کانون معرفت رضوی نجف آباد ::

راه ارتباطی با این نشریه
@razavi_iaun     
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مسابقه 
کتابخوانی 

هفته وحدت 
با اعالم 

برگزیدگان 
به پایان 

رسید

واحد قوچان ::

کرسی آزاد اندیشی ترویج 
فرهنگ ازدواج به مناسبت 
16 آذرماه روز دانشجو در 
کانون های معرفت رضوی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
قوچان و زرند )کرمان( 
برگزار گردید.

واحد قوچان و زرند ::

87 کانون  معرفت 
رضوی در پی ترور 
شهید دانشمند 
محسن فخری زاده 
در جمعه 7 آذر ۹۹ 
ضمن صدور بیانیه ای 
این اقدام را به شدت 
محکوم کردند و 
خواستار اقدامی قاطع 
شدند.
همچنین در پی ترور 
این دانشمند برجسته 
هسته ای و دفاعی 
کشور، در تاریخ 
۹۹/۰۹/۰۹ کانون 
های معرفت رضوی 
واحد قوچان، تهران 
غرب، کهنوج و قم  به 
صورت مجزا نیز بیانیه 
صادر نمودند.

دوره تشکیالتی رهروان سلیمانی
واحد زرند ::

14
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ــوج  ــوی کهن ــت رض ــون معرف ــی کان ــی آزاد اندیش کرس
ــا  ــجو ب ــا روز دانش ــان ب ــاه 13۹۹ همزم ــنبه 16 آذر م یکش

ــد. ــان برگزار ش ــزی جوان ــن  گری ــوع دی موض
واحد کهنوج ::

فراخوان خاطرات دانشجویی به مناسبت 16 آذر
واحد الهیجان ::

شماره دوم نشریه صعود به مناسبت 16 آذر 13۹۹
واحد الهیجان ::

ــات  ــه مباحث ــت / اختتامی ــا واقعی ــا ت ــومین کارگاه از روی س
ــاب غــرب شناســی  کت

سومین دوره رهپویان 
معرفت با حضور دبیران 
و مسئوالن کانون های 
معرفت رضوی سراسر 
کشور با محوریت 
کتاب غرب شناسی 
نوشته حجت االسام 
و المسلمین دکتر سید 
احمد رهنمایی در 
مهر و ابان سال جاری 
برگزار شد.
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وقتی که ایمان، غیرت و ایثار پیروز میدان می شود.
جنــگ هرکجــا کــه باشــد، جنــگ اســت. گاهــی مرزهــا جا به جــا 

ــان می ایســتد. ــی  م ــک قدم ــد ی ــگ می آی  می شــوند، جن
ــان  ــاِن عزیزانم ــاِی ج ــی پ ــود، یعن ــگ می ش ــمش جن ــی اس وقت
رزمنــده می خواهــد، شــهید  اســت، حــاال جنــگ  درمیــان 
می خواهــد و مثــل همیشــه شــهدا را گلچیــن می کننــد، از آنــان 

ــتوار! ــص و اس ــتاده اند، مخل ــه ایس ــه مردان ک
یــا  کوچــک  نمی شناســد،  زن  و  مــرد 
ــا  ــا حتم ــوان! رزمنده ه ــا ج ــر ی ــزرگ، پی ب
ــا  ــن روزه ــد، ای ــن نمی کنن ــی ت ــاس خاک لب
ــارزه  ــه مب ــق ب ــد و عاش ــاِن متعه سفیدپوش
ایســتاده اند، محکــم و اســتوار، نفــس داده انــد 
ــان را  ــه جانش ــی ک ــان مردم ــظ ج ــاِی حف پ

عزیزتــر از جــان خــود دانســته اند.
بیمارســتان ها حــاال خــط مقــدم اســت و کادر 

درمــان قهرمانــان ایــن نبردند.
درســت شــبیه کســی کــه مــادر بــود، همســر بــود، فرزنــد بــود... 
ــفیعی مقدم،  ــه ش ــهیده فاطم ــارزه. ش ــه مب ــتاده بود ب ــی ایس ول
آبــاِد  نظــر  )ع(،  امام حســن مجتبی  بیمارســتان  سرپرســتار 
اســتان البــرز، از همــان روز هــای ابتدایــی در بیمارســتان مشــغول 
ــودن  ــی و خوش برخــورد  ب ــه خوش روی ــود، شــهرتش ب ــت ب خدم
بــا بیمار هــا بــود. خصلتــی کــه اغــراق نباشــد همــه شــهدا دارنــد. 
ــه  ــادت کرد و چ ــرد، رش ــرد، خدمت ک ــس مبارزه ک ــن نف ــا آخری ت

زیبــا عاقبتــش ختــم بــه شــهادت شــد.
جایــگاه و مقــام شــهدا کــه بر هیچ کــدام مــا پوشــیده نیســت، آنــان 

قطعــا مــورد رحمــت  و مغفــرت و الطــاف الهــی 
خواهنــد  بــود. امــا عزیــزان مــن، مــن و شــما 
ــان را  ــت بهترین هایم ــرار اس ــی ق ــا ک ــه؟ ت چ

در ایــن مبــارزه از دســت  بدهیــم؟
شــاید بهتــر باشــد بــه فرزنــد، همســر و 
ــزی  ــدار عزی ــه داغ ــم ک ــادری فکر کنی پدر و م
دســتش  کــف  را  جانــش  کــه  می شــوند 

ــی  ــد خدای ــت. نکن ــارزه ایستاده اس ــه  مب ــد ب ــام  ق ــته و تم گذاش
ــان  ــا و بی مواالتی هایم ــردن پروتکل ه ــت  نک ــا رعای ــا ب ــرده م ناک

شــریِک از پــای  درآوردن عزیزانمــان باشــیم؟!
باز شــدن ایــن گــره بــه دســتان تک تــک مــا نیــاز دارد. باشــد 
کــه ان شــاءاهلل بــه برکــت ایثار و فداکاری هــای شــهیده 
ــش و  ــفید پوش ــان س ــام همرزم ــفیعی مقدم و تم ــه ش فاطم
بــه یــاری یکدیگــر، پیــروز ایــن مبــارزه باشــیم و هیــچ کــدام 
از فرزنــدان ایــران را در ایــن مســیر ســخت از دســت  ندهیــم.

صلواتــی هدیــه بــه روح پرفتــوح تمــام شــهدای اســام 
و انقــاب و ســامتی آنــان کــه مظلومانــه بــه نبــرد ایســتاده اند.

شیفتِ شهادت 
فاطمه نجاری | پزشکی | واحد مشهد

 نکند خدا�ی 
ناکرده ما با رعایت 
 نکردن پروتکل ها 

و �ب مواال�ت هایمان 
یِک از پای  درآوردن  رسش

عزیزانمان باشیم؟!

این روزها سفیدپوشاِن 
متعهد و عاشق به 
مبارزه ایستاده اند، 
محکم و استوار، 
نفس داده اند پاِی 

حفظ جان مردمی که 
جانشان را عزیزتر از 
جان خود دانسته اند.

ماهنامـه سیاســــی، فرهنگــــی 
ــی رویــــــــــش و اجتماعـــ
شــماره ششــم | ســال ســوم | آذر ماه 99

صاحب امتیاز:
طرح معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسامی

مدیرمسئول: 
فاطمه سیمری اصل

سردبیران: 
محمد مطهری راد

سیده مریم آریغ

 هیئت تحریریه:
سیده مریم آریغ

معصومه فتح اللهی
زهرا پهلوان

محمدرضا آقاجانی

فاطمه نجاری
ستاره نظری

ویراستاران نگارشی: 
فاطمه رمرودی

فاطمه سادات میراحمدی

صفحه آرا و طراح جلد: 
محسن سلیم

نشانی ما در ایتا و بله:
@marefatrazavi

صفحه ما در اینستاگرام:
marefaterazavi

شماره تماس: 
۰۹16۹۴3378۹

www.marefatafzaei.ir
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