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آموزش پرورش در کشــور مــا یکی از 
نهادهایی اســت کــه از جهات مختلف 

دارای ضعف و قابل نقد است.
اخیرا بعد از انتشار نتایج کنکور سراسری 
بحث عدالت آموزشی ســر زبان افتاد و 
نظرات زیادی پیرامون آن داده شد که 
گاهی منصفانه و گاهی ناعادالنه و بخشی 

کارشناسانه و بخشی هم بی محتوا بود.
حال میخواهیم به اجمال این موضوع را 

بررسی کنیم.
عدالت یکی از اصلی ترین شــعار هایی 
است که در دین ما به آن تاکیدات فراوان 
شده و کشور ما نیز در تالش برای تحقق 

آن است.
عدالت آموزشــی عبارت است از فراهم 
آوردن شــرایط و امکانات کمی و کیفی 
متناسب جهت ایجاد فرصت یادگیری 
و رشد یکسان برای همه اقشار جامعه، و 
بی شک پیش زمینه تشکیل جامعه ای 

فعال و رشد یافه است.
یکی از علنی ترین مصادیق بی عدالتی 

در حوزه آموزشی، روستا 
ها هستند؛ کمبود امکانات 
مناطــق  در  آموزشــی 
روســتایی به وضوح دیده 

می شود.
اگــر نگاهــی بــه آمــار 
جمعیــت  بیاندازیــم، 
روستایی کشــور ما حدود 
۲۸ درصــد جمعیت کل 
را تشــکیل می دهند، در 
حالی که فقــط ۵ درصد 

بودجه کل کشــور به 
این مناطق اختصاص 
مییابد و نتیجتا موجب 
عدم تــوازن در بخش 
آمــوزش کشــور می 

شود.
همچنیــن در بحــث 
مــدارس دولتی و غیر 
دولتی نیز گاها اختالف 
سطح امکانات در این 
مدارس دیده می شود 
و در اکثر موارد دانش 
آموزان مــدارس غیر 
دولتی از امکانات آموزشــی بیشــتری 

نسبت به مدارس دولتی برخوردارند.
در کنکور سراســری نیز دانش آموزی 
نیســت که بتوانــد صرفا بــا خواندن 

کتــب درســی 
موفقیــت  بــه 
ی  چشــمگیر
دست پیدا کند 
و کسب رتبه برتر 
در گــرو تامین 
مخارج و هزینه 
هــای زیــادی 

است.
در منطقه بندی 
کنکور نیز نشانه 
هایــی از بــی 
عدالتی مشاهده 

می شــود و بعضا دانش آموزان مناطق 
محروم روســتایی با برخی شــهر های 
بزرگ استان ها در یک سهمیه منطقه 
ای قرار می گیرند، که این 
اتفاق با توجه به امکانات و 
توانایی های آموزشی این 
مناطق دور از انصاف است.

البته مجموعــا در موضوع 
عدالت آموزشــی نسبت 
به ســال های گذشته و به 
خصوص قبــل از انقالب 
پیشرفت های محسوسی 
داشته ایم و رشد مدارس 
و دانشــگاه ها و در نتیجه 
ایجــاد امــکان تحصیل 

حتی بسیاری از شــهر های کوچک نیز 
به روشــنی دیده می شــود؛ و با نگاهی 
منصفانه می توان گفت عالوه بر تامین 
امکانات و فراهم آوردن فرصت رشدبرای 
همه، تالش و پشتکار هر فرد نیز عامل 

موثر دیگر در موفقیت و رشد است.
به هر حــال واضح اســت کــه وظیفه 
حکومت و دولت، ایجاد فرصت تحصیل 
یکسان برای همه جهت رشد و برقراری 
عدالت آموزشی است؛ و علیرغم پیشرفت 
هایی که در ســه چهار دهه اخیر داشته 
ایم، هنــوز تا نقطــه مطلــوب فاصله 
زیادی داریــم و وظیفه مسئولین در 
وزارتخانه های مربوطه، برنامه ریزی 
دقیق و هدفمند و انجام اصالحات 
مورد نیاز جهــت برقراری عدالت 

آموزشی است.

نی
زدا

ی ی
عل

عدالت آموزشی

 واضــح اســت که 
وظیفه حکومت و دولت، 
ایجاد فرصــت تحصیل 
یکسان برای همه جهت 
رشــد و برقراری عدالت 
آموزشی است؛ و علیرغم 
پیشرفت هایی که در سه 
چهار دهه اخیر داشــته 
ایم، هنوز تا نقطه مطلوب 

فاصله زیادی،داریم
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3 فقط دانش جو 
فقط دانش جو ؟؟؟

خدمــت  مقــدم  خیــر 
دانشــجویان جدیــد الورود 

دانشگاه سراسری یزد.
 ان شا اهلل  دوره ی کارشناسی 
خوب و پرثمری رو بگذرونید. 
راســتی چطور میشه پرثمر 
بود؟ در درجه اول که باید قبل 
از انتخاب رشــته، بر اساس 
دغدغه هامون ببینیم تو چه 
رشته ای و از چه راهی میشه 

بهش رسید. 
البته اگه االن بــدون عالقه 
هم تا اینجا اومدید، مشکلی 
نیســت میشــه دغدغه رو 
ایجاد کرد. درباره ی رشــته 
تون تحقیق کنیــد و ببینید 
کجا جای کار داره. وظیفه ی 

یه دانشــجو اینه که حداقل در زمینه ی 
تحصیلی خودش هدف مشخص داشته 
باشه، دغدغه داشته باشه، بخواد یه چیزی 

رو بهتر از قبل انجام بده.
چه دانشــمندها و علمایی رو داشتیم که 
به خاطر فعالیت های علمیشون، دشمن 
چشم دیدنشــون رو نداشت مثل شهید 
شهریاری، احمدی روشن، رضایی نژاد و ... 
و حتی در رشته های علوم انسانی از جمله 

شهید مطهری.
اگه بخوایم یه کم سطح کار رو ببریم باال، 
باید عرض کنم که دانشــجویان گرامی، 
بایــد در زمینــه ی خودســازی هم کار 
کنید. همونطور که امام خمینی)ره( هم 
فرمودند:» دانشــگاه کارخانه ی انســان 
سازی اســت«. درســته این فضا رو باید 
دانشــگاه فراهم کنه اما اگه شرایط نبود، 
باید خود جوان ها عزمشون رو جزم کنن 
و در برنامه ها و تصمیم گیری های مرتبط 
شــرکت کنند و حتی در صــورت نیاز از 

مسئولین مربوطه، مطالبه کنند.
یه کم دیگه باالتر، باید به هم نوع خودمون، 
اول در دانشــگاه و بعدش در سطح باالتر 

در جامعه ای که متعلق 
به ماست، کمک کنیم 
که در مسیر درستی که 
باید ما انســان ها رو به 

کمال حقیقی برسونه قدم بذاریم.
دانشمندان خارجی هم هســتند که به 
موفقیت های زیادی دست پیدا کردند که 
البته بعضی از روشنفکران ما فکر میکنند 
نتیجه ی بــی بند و بــاری و ولنگاری در 
غرب هست.  التماس کمی تفکر. اما مسیر 
درستی که ما رو به کمال حقیقی میرسونه 
چیه؟ تفکر یک انسان درباره ی خودش که 
چطور به وجود اومده و قراره چیکار بکنه و 
آخرش به چی میرسه خیلی میتونه بهش 

کمک کنه. 
اما تو این مسیر نیت اون فعلی که انسان 
انجام میده، خیلی مهمــه، این که برای 
رضایــت افــرادی کار بکنیم کــه مثل 
خودمونن  و ندونیم باید کدومشــون رو 
راضی کنیــم یا برای رضایــت یه نفر که 
بدون توجه اون نتونیم حتی نفس بکشیم 

چه برسه که کسب علم داشته باشیم.
خدایی بــودن کار دانشــمندامون باعث 
شــد که خدا اونا رو خوب بخره. حالشون 
هم تو این دنیا خوب هم االن تو اون دنیا 
حال خوب دارند. بچه ها جامعه  از افرادی 
مثل ما تشکیل شده، هر کدوممون توی 
جامعــه  ســربلندی 
مسؤولیم. چه خوبه که 
مســؤولیت خودمون 
رو به نحو احسن انجام 
بدیم. به گفته ی شهید 

بهشــتی:» دانشــجو مؤذن 
جامعه اســت، خواب بماند، 

نماز امت قضا می شود«
پس چی گفتیم؟ قرار شــد 
برای اینکه زندگی پر برکتی 
داشته باشیم و به قول بزرگی 
عرض عمر نه طول عمر، باید 
یه هدف مشخص رو در نظر 
بگیریــم و از راه درســت به 
سمتش فعالیت داشته باشیم 

تا به اون برسیم.
امیدواریم هم تو درساتون هم 
تو زندگیتــون موفق و مؤید 

باشید. یاعلی

حی
صی

م ف
خان

»دانشگاه کارخانه ی 
انسان سازی است«
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بنز سواری با آمریکا4

امضای کری تضمین است، اطمینان تهران 
از اجرای برجام !

تیتر اصلی روزنامه شرق در تاریخ ۲4دی 
ماه سال 1394است که اطمینان و یقینی 
بودن اجرای برجام را به ملت ایران خبرمی 
داد. اکنون بعد از گذشــت چهار ســال از 
امضای برجام توســط دولت مردان ایران 
،آن روزنامه ها که در بوق وکرنا کردند که 
برجام امضا شد و دیگرمشکالت کشور حتی 
آب خوردن مردم نیز حل شد ، حال حتی 
حاضر نیستند از سالگرد برجام نیز سخن 

به میان آورند.
برجامی کــه قراربــود تمام مشــکالت 
اقتصادی  ،سیاســی وحتــی آب خوردن 
مردم را نیز حل کند حال خود دچار مشگل 
اساسی شده است. مشکلی که بعد از چهار 
سال دولتمردان ما تازه از وجود آن با خبر 
شده وکم کم به فکر حل و فصل کردن آن 
مشکل اساســی افتاده اند، تازه فهمیده 
اند که بعد از خروج یک ساله آمریکا، 
ازآن قراردادی که آیندگان آن را بدتر 
از ترکمن چای یاد میکنند ، اروپایی ها 
هم به آن تعهدات نصفه و نیمه خود 
پایبندنیستند و بــه آن عمل نمیکنند و 
تازه به فکر افتادند که بعد از چهار سال که 
آنها به تعهدات خود عمل نمیکنند ، اینها 
نیز کم کم  تعهــدات خود را کاهش داده و 
آنها را فقط تهدید و نه حتی تهدید به خروج 

از برجام کنند.

مسئولینی که معتقد بودند سوار بنز آمریکا 
شدن، زودتر و سریع تر به مقصد میرسند 
اما متوجه آن نبودند که ســوار بنز شدن 
قوانینی دارد که باید عزت و اقتدار ملی را 
زیرپا گذاشته تا بتوانی سوار آن شوی و به 
مقاصد زود گذر دنیوی برسی.بعد از مدتی 
که فهمیدند بنز آمریکا کارایی ندارد رفتند 
سراغ پیکان اروپا ، اما باز هم متوجه نبودند 
که همان پیکان ســواری نیز غرامت دادن 
وعقب افتادن دارد.دولتمــردان ایران بنز 

آمریکا و پیــکان اروپا فایده 
ندارد وشما را به مقصد نمی 
رســاند ، باید موتور ماشین 
خودتان را روشــن کنید و با 
توان خودتان کار را آغاز کنید 

و رو به جلو پیش بروید.
طی دو مرحلــه از تعهدات 
خود کاهش دادنــد اما چه 
کاهشــی؟ ذخایــر اورانیوم 
غنی شده را از 300کیلو گرم 
به 303کیلو گــرم افزایش 
داد، این نمونه ای از کاهش 

تعهدات برجامی خود بود کــه دارند گام 
به گام پیش می روند کــه البته گام به گام 
پیشرفتنشــان به خاطر این است که نمی 
خواهند دستاورد دولت تدبیروامید را یک 
شبه ویک ساله به باد دهند وباید گام به گام 
پیش بروند که ببیننــد دولت های غربی 
مایل اند به تعهداتشان عمل کنند یا نه؟؟!!

گفتند مذاکره ی حول محور برجام دیگر 

صورت نخواهد گرفت ، امــا وقتی دیدند 
حیات برجام از همان طــرف اروپایی هم 
در خطر است راه افتادند ببینند میتوانند 
برجام را زنده کنند که البته برجام از طرف 
اروپایی  ها  پا برجا بود چون با راهکاری که 
به نام اینستکس داده بودند داشتند آن را 
احیا میکردند، که دیگر مجبور شدند دوباره 

مذاکره کنند.
خدا را شــکر میکنیم که بعد از چهار سال 
دولتمردان به این نتیجه رسیدند که باید از 
تعهدات برجامی عقب نشینی کرد و اینکه 
فهمیدند آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند 
و نمی شود به آنها اعتماد کرد. البته این دیر 
فهمیدن مسئوالن خسارات ومشکالتی به 

بار آورد که مردم باید آن را تحمل بکنند.
حال وقت آن رسیده اســت که مسئوالن 
خود را نشــان دهند و جــواب این اعتماد 
مردم که تمام این مشکالت را تحمل کردند 
را بدهند. هرچه که کار کردیم و پیشرفت 
کردیم حاصــل اعتماد بــه جوانان خود و 
توکل به قدرت الیتناهی خداوند بود و هر 
چه که ضربه خوردیم و ضــرر کردیم دل 
بستنمان به خارج کشور و قدرت خود بود.

بی
هرا

ا م
رض

علی
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اکنون بعد از گذشت 
چهار سال از امضای برجام 
توســط دولت مردان ایران 
،آن روزنامه هــا که در بوق 
وکرنا کردند که برجام امضا 
شد و دیگرمشکالت کشور 
حتی آب خوردن مردم نیز 
حل شد ، حال حتی حاضر 
نیستند از ســالگرد برجام 
نیز ســخن به میان آورند.



ماهنامه فرهنـگی، سیاسی، اجتماعی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد

سال شانزدهم، دی ماه 1397، شماره 128

5 بودن یا نبودن خانواده؟

اســالم به عنوان یک مکتب 
انسان ساز،بیشترین عنایت را 
به تکریم و تعالی خانواده دارد 
و این نهاد مقــّدس را کانون 
موّدت ، رحمت و آرامش می 
شمارد.خانواده رکن بنیادین 
اجتمــاع بشــری و محمل 
فرهنگ گوناگون است.تا آنجا 
که سعادت و شــقاوت امت 

ها، مرهون رشادت و ضاللت 
خانواده می باشد.اولین شرط 
داشــتن جامعه ای ســالم و 
پویــا، ســالمت و پایداری 
خانواده است.خانواده وظیفه 
تربیت و ســازندگی افراد و 
انســان ها را بر عهده دارد و 
اگر افراد نتواننــد خانواده را 
تحکیم ببخشــند و افرادی 
بــا ایمــان در آن پــرورش 
دهند،نمــی تواننــد جامعه 
ای ایده آل برای نسل آینده 
ســازند و از فرهنگ ایمانی 
خود جــا مانده و بــه اهداف 
متعالــی خود نمی رســند.

مقصود از تحکیــم خانواده، 
فراگیری اصل اعتدال میان 
همگان،حاکمیــت اخالق و 

حفظ حقوق اعضا است.
اسالم با تشــویق به تشکیل 

خانواده که بهترین وســیله 
بــرای حفظ عّفــت عمومی 
اســت، به ندای فطرت پاسخ 
مثبت می دهــد.در فرهنگ 
اسالمی اولویت وتقّدم خانواده 

یک اصل به حساب می آید.
خــدا)ص( رســول 

فرمود:«هــرگاه خدا به یکی 
از شما خیری عطا کرد،ابتدا 

خود و خانــواده اش را از آن 
بهره مند سازد؛و نیز فرمود:از 
خانواده آغاز کنید و هرکسی 
کــه نزدیک تر اســت،مقّدم 

بدارید.«
حضرت امــام خامنه ای می 
فرمایند:اگــر انســان ها رها 
بودند که غریزه جنســی را 
هرطوری می خواستند،اشباع 
کنند،یــا خانواده تشــکیل 
نمیشــد یا یک چیز سست 
و پوچ و تهدیــد پذیر و ویران 
پذیر می شد و هر نسیمی او 
را به هم می زد،لذا در هرجای 
دنیا که می بینید آزادی های 
جنسی هست، در همان جا به 
همان نسبت خانواده ضعیف 

است.
در نگاه اســالم رفتــار های 
جنسی انسان، قانونمند است 

و از قواعــد رفتــاری خاصی 
پیروی می کند؛ زیرا در رفتار 
های جنسی هدف آن است 
که هم نیاز های فطری انسان 
پاسخ گفته شــود و هم این 
رفتار متناسب شان انسانیت 
باشــد تا زمینه تعالی و رشد 
معنوی انسان فراهم گردد،نه 
اینکه چون حیوان پاســخی 
باشــد به یک غریــزه کور 
و عــاری از رشــد اخالقی و 
تدبیر انسان.جامعه که  برای 
تداوم بقا،رشــد و شکوفایی 
و نیل بــه اهدافش، نیازمند 
یک نظم هنجاری اســت و 
اساس این نظم هنجاری با 
تشکیل خانواده،برای جامعه 
مهیا خواهد شد و با تشکیل 
خانواده زمینه رشد عواطف و 
فضایل انسانی مانند عشق، 
ایثار و..در آن فراهم می شود 
و متقابال زمینه های فساد، 
انحطاط، تباهــی و بیماری 
های جسمی و روانی و سقوط 
در زندگی حیوانی از بین می 

رود.
چه بســا انگیزه ها و عواملی 
که کانــون عشــق و صفای 
خانوادگی را به آشــوب می 
کشــانند و زمینه را برای از 
هم گسستگی روابط و زوال 
خانــواده از هر ســو فراهم 
می آوردند. مهم این اســت 
که خانواده هــا این عوامل را 
شناســایی کنند و از بروز و 
ظهور آنها جلو گیری نمایند.

از نظر اسالم، تشکیل خانواده 
آنچنــان محبــوب و مورد 
درخواســت اســت که هیچ 
سازمانی محبوب تر از آن در 

نزد خداوند،وجود ندارد.
مهمترین تشکیالت اسالم 
، خانواده است که فرد به 

واســطه آن به آرامش و 
سعادت دســت می یابد، 
اســالم به عنوان کاملترین 
مکتب زندگــی، جامع ترین 
و زیبا ترین سبک زندگی را 
که مطابق با خواست فطری 
بشر نیز می باشد مطرح کرده 
است بســیاری از معضالت 
در خانواده هــا نتیجه رواج 
فرهنگ های غلطی اســت 
که حاصــل بــی توجهی به 
دســتورالعمل هــای دینی 
است، دین اســالم در زمینه 
مباحث خانواده از زمان قبل 
از تشکیل آن تا تربیت فرزند 
راه و روش کاملی ارائه کرده 
است اما گوش شنوایی برای 
آن نبوده و بسیاری این راه را 
دنبال نکرده اند و با مشکالت 

بسیاری مواجه اند.
آنگونه که در کشورهای غربی 
مشاهده می شود مهمترین 
مشــکلی که دنیای غرب به 
آن دچار است، نبودن آرامش 
است که از مهمترین ادله آن 
نادیده  گرفتن نقش کلیدی 
خانواده در ایجــاد آرامش و 
امنیت روحی افراد در خانواده 

را میتوان برشمرد.
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بسیاری از معضالت در 
خانواده ها نتیجه رواج فرهنگ 
های غلطی است که حاصل بی 
توجهی به دستورالعمل های 

دینی است.
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سالم، سالمی به کارشناسان آینده ! 
امیدوارم حال واحوالتان عالی و مراحل 
ثبت نامتان رو به راه باشد. و پر انرژی 
از مقطع دانش آموزی به ، دانشجویی 
قدم بگذارید. و با فرا رســیدن فصل 
پاییز،کوچ تحصیلی موفقیت آمیزی 

را در پیش داشته باشید .

 و در این زمان کارشناسی،که در نقطه 
اوج جوانی به ســر می برید، به یاری 
خداوند و پشــتکارقله های پیروزی 
را فتح کنیــد. بنظرتــان چگونه این 
چهارسال هم از نظر موقعیت سنی و 
هم تحصیلی میتواند مهم ترین بخش 
زندگی انسان باشد ؟! هم دانشگاهی 
عزیز! برای اینکه بتوانیم ارزشمندترین 
مرحله ی زندگی را تشــخیص دهیم 
و رشــد خود را در هر دوره بسنجیم 
بایــد در ابتدا بــرای خــود هدفی را 
مشخصی کنیم و در پایان ،اگر به آن 
هدف مطلوب خود رسیدیم آن دوره 
برای ما بهترین خواهد بود.لذا هدف 
زندگی باید چیزی فراتــر از زندگی 
باشد .زیرا وقتی ما چیزی را به عنوان 
هدف زندگی انتخاب میکنیم ،یعنی 

زندگی، وسیله و ابزاری برای آن است.
یعنی حیات انسان مقدمه و وسیله ای 
است برای آن هدف.اگر مثال این هدف 
را پولدار شــدن قرار دهیم ،آیا واقعا 
می ارزد که انســان، حیات ولحظات 
ارزشــمند زندگی خود را صرف کند، 
برای اینکــه پول به دســت آورد ؟ از 
پول می خواهیم چه 
اســتفاده ای بکنیم ؟ 
هر هدف ماّدی ای را 
که فــرض کنیم، اگر 
زندگــی را صرف آن 
کردیــم، وقتی از دنیا 
ن  ســتما د ، یم و میر
خالــی اســت. هدف 
باید انســان را ازیاس 
و پوچی نجات دهد و 
اینگونه افکار را از ذهن 
انسان پاک کند. باید 
هدف اصلی را رضای 
خــدا  قــرار دهیم تا 
وقتی زندگــی تمام 
شد، احســاس کنیم 
کار مفیــدی انجــام 
داده ایــم. بنابرایــن 
در دوران کارشناســی باید از همین 
ابتدای کار ، هدف مشــخصی تعیین 
کنیم و برای رسیدن به آن هدف برنامه 
منظم وهوشمندانه ای که تمام ابعاد 
وجودی ما را رشد دهد در دستور کار 
خود قرار دهیم.و برای آن هدف تمام 
سعی وتالش خود را انجام دهیم .البته 
باید توجه داشت گاهی ما یک هدف 
و چشــم اندازی را مشخص میکنیم 
که مثال چهار سال آینده من به فالن 
موقعیت خواهم رسید و صرفا، آینده 
نگر میشــویم .و زمان حال را که باید 
به سوی آن هدف گام برداشته شود به 
فراموشی می سپاریم.حقیقتا سنین 
ده تا بیست و دو سه ســالگی دوران 
طالیی است، دوران یاد گرفتن ، آماده 
ســازی ذهن و فکر خود برای آینده 

اســت که عمق آن ریشــه در مقطع 
کارشناســی دارد . لذا مــی طلبد از 
اســتعداد و وقت خود استفاده کنیم 
خوب درس بخوانیم . بیشترین چیزی 
که امروز الزم داریم این اســت که به 
طور جدی درس بخوانیم و وقتمان را 
صرف کارهای جدی کنیم و در افزایش 
سطح مطالعات وبصیرت خود تالش 
کنیم وهمچنین کسب مهارت های 
زندگی . و همه جانبه فعالیت های خود 
را سازماندهی کنیم ، از تفریحات سالم 
گرفته تا رشد فکری و محتوایی قوی 
چرا که ما نســل جوان کشور هستیم 
.کما اینکه موالیمان علی علیه السالم 
میفرماینــد : تندرســتی و توانایی و 
فراغت و جوانی و شادابیت را از یاد مبر 
و با اســتفاده از اینها آخرت را بجوی . 
گاهی هستند افرادی که بعد از چهار 
سال از آن ها میپرســیم حاصلت در 
دوره کارشناســی چه بوده ؟!پاســخ 
میشنویم هیچ، الحمداهلل همه درس 
ها را با ده پاس کردیم این از عملکرد 
تحصیلی شان ! بعد میپرسیم ؛فعالیت 
غیر درســی چطور ؟ میگویند همین 
که پاس شدیم شکر خدا. وای بر حال 
جامعه ای، که قشر جوان دانشجویش، 
اینگونه تفکر را پذیرا باشند ودرحالیکه 
انتظار رشــد و رفاه جامعــه را دارند . 
دوران کارشناسی به دست خودمان 
است که طالیی میشــود فقط باید از 
ابتدا ،هوشــمندانه عمل کرد و گرنه 
ممکن اســت ، بی ارزش ترین دوران 

زندگی باشد.
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هدف زندگی، باید چیزی فراتر از صرفا 
زندگی باشد؛ زیرا وقتی چیزی را به عنوان 

هدف زندگی انتخاب میکنیم، زندگی، 
وسیله و ابزاری برای آن است.
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می خواهم در مــورد مردمان 
کشوری صحبت کنم که علی 
رغم نماد رسمی دولتشان که 
متشکل از پرچم، ماریان: زنی 
که نماد جمهــوری و آزادی 
است، شعار سه گانشان یعنی 
آزادی، برابر و برادری اســت و 
همچنین کشــوری که نماد و 
مظهر دموکراسی و مهد حقوق 
بشــر، آزادی گرایــی و مردم 
خواهی اســت، در ظلم و نبود 
حقوق اولیه بشــریت و حقوق 
شهروندی به سر می برند. این 
مردم آزاده کــه آزادگی ها و 
ایستادگی های فراوانی در برابر 
ناعدالتی در تاریخ کشورشان 
به جای گذاشته اند، در تاریخ 
1۷ نوامبــر ۲01۸ تظاهراتی 
عظیم و وسیعی پیرو سیاست 
های یــک جانبــه و ناعادالنه 
دولت تشکیل داده اند که نام 
آن را »جلیقه زرد« ها نهاده اند. 
آری از فرانسه سخن می گویم 
که شــهروندانش با وجود کار 
و درآمد، در گــذران زندگی و 
معاش به مشکل بر می خورند. 
کارمندان، کارگران و خانواده 
هایی که در حومه شــهر های 
بزرگ یــا مناطق روســتایی 
زندگی می کنند و به ریاضت 
اقتصــادی دولــت اعتراض 
دارند. اعتراضــات جلیقه زرد 
ها؛ که حدود ۸0 درصد مردم 
فرانســه با مطالبات آن موافق 
هســتند، با خبر افزایش لجام 
گسیخته قیمت سوخت آغاز 
شــد و به دنبال آن خواستار 
افزایش قــدرت خرید، بهبود 
خدمات عمومی و دموکراسی 
مســتقیم شــدند. و در ادامه 
سمت و ســوی این اعتراضات 
به مخالفت با سیاســت های 
دولت امانوئــل مکرون رئیس 
جمهور فرانســه معطوف شد 
و خواهــان اســتعفای رئیس 
جمهور خود شدند. اما پاسخی 
که دریافت کردنــد، ضربات 

تا حد مــرگ نیروهای دولتی 
فرانسه بود. آری مشت آهنین 
و ســرکوب، سیاســتی است 
که دولت دموکرات فرانســه 
در برابر معترضان اتخاذ کرده 
اســت. ســرکوبی که پلیس 
فرانسه همواره برای اعمال آن 
از انواع روش های خشونت بار 
شامل گلوله پالستیکی تفنگ 
فلش بال، خودروهای زرهی، 
استفاده بیش از حد از گاز اشک 
آور، ضرب و شــتم، خودروی 
آب پاش و حتی صدور مجوز 
شــلیک گلوله جنگــی و ... 
اســتفاده کرده است که باعث 
شــد تا ســازمان های حقوق 
بشــری در تالش در راستای 
اعمال محدودیت بــر میزان 
کاربرد اسلحه از سوی نیروهای 
پلیس باشند، از جمله سازمان 
عفو بیــن الملل کــه نگرانی 
های خــود را در ادامــه روند 
برخوردهای پلیس با معترضان 
اعالم کرد. و حتی سازمان ملل 
متحد که میــزان قوه قهره ای 
که پلیس این کشور علیه مردم 
استفاده می کند، در فهرستی 
کنــار کشــورهایی همچون 
هائیتی، سودان و زیمبابوه قرار 

داده است.
در جریــان ایــن اعتراضات 
گســترده تاکنــون بیش از 
13 هــزار نفر بازداشــت و یا 
مجــروح شــده و چندین تن 
نیز جان خود را از دست داده 
اند که خبرنــگاران از این امر 
مســتثنا نبوده اند. و آمار یک 
چشــمی ها، یک دستی ها و 
یک پاهی ها هفتــه به هفته 
افزایش مــی یابد. امــا این، 
همه برخوردهای خشــونت 
بار پلیس بــا معترضان نبوده، 
معترضان بعد از بازداشت نیز 
با خشونت های دیگری روبه رو 
شــده اند. و نکتــه قابل تأمل 
اینجاست که فرانسه همزمان 
با این آشــوب گســترده در 

داخل خود، سیاست خارجی 
خصمانه علیه ایــران را نیز به 
صورت جدی دنبال می کند. 
از جمله بیانیه هایی که مدعی 
حقوق بشر در ایران شده و در 
پی اعتراضاتی که در چند شهر 
ایران شکل گرفته بود خواهان 
رعایت حقــوق آزادی بیان و 
تجمع معترضات شده است. در 
صورتی که همزمان تصاویری 
به معنای واقعی کلمه مشمئز 
کننده ای از اعتراضات فرانسه 
و خشونت های پلیس مخابره 
می شــود. و در مقابل، نه تنها 
دستگاه دیپلماســی ایران از 
مردم مظلوم فرانســه حمایت 
نکرده اســت بلکه دیپلماسی 
منفعالنه دولت آقای روحانی 
و ارســال پالس ضعف موجب 
شده است که فرانسه بدهکار، 
در جایگاه طلبکار نشســته و 
روز به روز بر گســتاخی خود 
بیفزاید و به اعمال ضد ایرانی 
شــدید تری اعــم از: اخراج 
یکی از دیپلمــات های ایرانی 
از کشور فرانسه، بلوکه کردن 
اموال وزارت اطالعات، ممنوع 
مردن شرکت کنندگان ایرانی 
در نمایشــگاه بیــن المللی 

SIAL، عدم جلوگیری از حمله 

تروریستی به ســفارت ایران، 
تحریــک برانگیــز و بی ثبات 
کننده خواندن آزمایش های 
موشــکی ایران، متهم کردن 
سپاه پاســداران به تروریسم، 
حملــه بــه مرکز اســالمی 
»الزهرا« و... پرداخته اســت. 
اما متاســفانه وزارت خارجه 
ایران همچنان ســکوت کرده 
اســت و حتی با چشم پوشی 
از پرونده ی ننگین فرانســه، 
به دلیل حمایــت از گروهک 
تروریستی منافقین، حمایت 
تسلیحات شیمیایی از صدام، 
پرونده خون های آلوده، انجام 
ندادن تعهــدات برجامی و ... 
دست همکاری با پلیس خوب 
)فرانســه( در جریان دیدار و 
مذاکره با دونالــد ترامپ داده 

است.
شــاید دســتگاه دیپلماسی 
دولت باید از دانــش آموزان 
فرانســوی یاد بگیــرد که در 
برابر بــی عدالتی هــا از هم 
وطنانشــان دفاع کــرده و در 
مقابل وحشیگری های فرانسه 

ایستادگی می کنند.

لی
عی

ما
اس

ود 
حم

م

راهنمایی یک اخاللگر
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 این خون حسین بن علی 
است که می جوشد

حرکتــی معرفــت افزا 
نسبت به امام حسین علیه 
السالم و غیر قابل باور در 
نگاه دشــمنان اسالم در 
حال رشــد بــی نظیری 
اســت. معرفت بــه امام 
حسین ، معرفت به اسالم 
و قرآن است. نظیر چنین 
حرکتی، چنیــن حادثه 
ای و چنین حماسه ای،نه 
تنهــا در دوره خودمان 
بلکه در تاریخ هم وجود 

ندارد.
این همه زیبایی، شــور و 
شوق در هیچ جایی دیده 
نشده و نمی شود. کسانی 
که رفته اند زیبایی ها و و 

آن شور را دیده اند و تا سال بعد در حسرت آن فضا می مانند و در 
ذهن کســانی هم که نرفته اند آن ها را ترسیم میکنند.مهمترین 

نکته امروز نیز افزایش هر چه بیشتر معنویت در این راه است.
در برابر هزاران وســیله و ابزار تبلیغی که دشــمن بر ضد اسالم و 
معارف اسالمی و ایجاد تفرقه میان ما مسلمانان به کار می گیرد این 

راهپیمایی به تنهایی می ایستد و سینه سپر میکند.
ما نه تنها در اربعین بلکه باید راستای زندگی مان را به این شکل 

تغییر داده و در این راه قرار دهیم.
هدف امروز هر مسلمان باید ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد.

باید از این ظرفیت هایی که ملت هایی نظیر ایران، عراق، غرب آسیا 
و شمال آفریقا و... دارند استفاده کرد تا عزت الهی و تمدن عظیم 
اســالمی به همه کشور ها و ملل 
مختلف با مبانی نگرشی متفاوت 
توسط این امت اســالمی نشان 

داده شود.
بی شک رســیدن به این تمدن 
هم فقط و فقط با مــا جوانان به 
ثمر مینشــیند. این توان و نیرو، 
قدرت حرکت،  امید و استحکام 
در هیچ نقطه ای از این جهان به 
جز جوانی یافت نمیشــود. باید 
بجای خرج کــردن آن در اموری 
بیهوده و اهدافی عبث، در مسیر 
های سودمند برای خود و جامعه 
استفاده کرد که مهمترین آن هم 

تولید علم و عمل به آن در سایه اسالم است. یعنی میوه آن علمی 
را بچینیم که ریشه در اسالم دارد تا همانند جوامع غربی در باتالق 

هایی که ساخته اند و در حال فرو رفتن در آن هستند فرو نرویم. 
باید پرچم این جهت دهی که اســالم به زندگــی ها میدهد را در 

جهان علم کنیم.

خون حسین بن علی جهانی میجوشد

دی
حم

د م
حم

م

هر جایی که هستیم و 
هر کاری که میکنیم باید یک 
هــدف نهایی واحد داشــته 
باشیم و آن رسیدن به تمدن 

نوین اسالمی است.
بخصوص ما جوانان که عظیم 
ترین ســرمایه هســتیم باید 
اینگونه عمل کنیم تا با اتحاد 
خود و ایجاد امت اســالمی، 
عزت الهــی و تمــدن عظیم 
اســالمی را به همــه جوامع 

نشان دهیم.
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9 بی تو حج کربال کامل نبود

ماجــرا از روضه های کوچــک خانگی و 
بچه هایی که به یاد حضرت علی اصغر)ع(، 
کوچکترین شــهید کربال لباس عربی و 
سربند می پوشیدند شروع شد. این حرکت 
که در ماه محرم در بعضی مراسم ها رواج 
داشت کم کم تبدیل به یکی از رسوم عرفی 
عزاداری در این ایام شد و تعداد مادرانی 
که دوست داشتند برای مظلومیت حضرت 
علی اصغر)ع( و عــزاداری بر اباعبداهلل در 
روضه ای به یاد ایشان با نوزادانشان شرکت 

کنند، بیشتر شد.

سال 13۸3 بود که یک سازمان مردمی 
این مراسم های کوچک را به همایشی با 
نام »شیرخوارگان حسینی)ع(« تبدیل 
کرد. همایش شــیرخوارگان حســینی 
هرسال در اولین جمعه ماه محرم با حضور 
تعداد بیشتری از مادران و نوزادان برگزار 
می شــود و حتی آوازه آن به ارادتمندان 
خارج از کشور امام حسین)ع( هم رسید. 
به همین خاطر متولیان این سازمان مردم 
نهاد، مراسم خود را تحت عنوان »مجمع 
جهانی حضرت علی اصغــر)ع(« به ثبت 

رساندند.

وامســال ایــن رزمایش 
جهانی دربیش از 6000 
نقطــه درایــران ودر 4۵ 

کشور جهان برگزارشد.
جهان از حســین)ع( به 

مهدی)عج( میرسد..

ودراین بین زنان نقش ویژه ای دارند، چرا 
که به گفته امام)ره(:

»زن مربی انســان است.زن نقش بزرگی 
در اجتماع دارد، او مظهر تحقق آمال بشر 

است.«
زنان انسان سازند وبرای تربیت چه وقتی 
بهتر از کودکی؟.. وقتی که قلب هنوز پاک 

است و در او ِمهر امام بهتر حک میشود.
دشــمناِن ازدیروز تاامروِز این آرمان هم 

همین نقطه را بمباران میکنند.
که مادران فاسد شــوند و خودبخود بچه 

های فاسد تربیت کنند..
اما کورخوانده اند.

همین شــش ماهه ها روزی اماممان را 
یاری خواهند کرد.همین شــش ماهه ها 

سربازی خواهندکرد..
یادحرف امام)ره( افتادم کــه میفرمود: 

»سربازان من در گهواره ها خفته اند«
و درست همان گهواره نشینان رشادتهای 

جنگ هشت ساله را رقم زدند.
ومگر عباس و علی اکبر وقاسم روزی شش 
ماهه نبودند؟ برو پای ســخن مادرانشان 
بنشــین وببین چگونه عشــق علی و آل 
علــی)ع( را از کودکی در 
وجود فرزندشان پرورانده 
انــد. از شــش ماهگــی 
فرزندت را ›عبــاس‹ بار 

بیاور..
درمراسم شــیرخوارگان 
هم مادران همانقدر نقش 
دارند که شــش ماهه ها 

دارند.مادر است که دست بچه رامیگیرد 
ومیرساند به اینجاکه برای امام زمانش مال 

و استعدادو جان میدهد.
.

وامــا )به گــزارش فارس نیوز( امســال 
عظیم ترین اجتماع بانوان در ورزشــگاه 

100هزارنفری آزادی بود.
وآنها که این روزهــا میگویند بانوان را به 

ورزشگاه راه دهید..)!(
بانوان به ورزشگاه راه یافتند!

اما نمی پرســی چرا و برای چه؟ این مهم 
تر است.. برای اعالم آمادگی، برای اعالم 

حضور..
برای این سوگند و برای این لبیک ؛

که:
»یا صاحب الزمان!

فرزندم را
  نذر یاری قیام تو میکنم
اورا برای ظهور نزدیکت

             برگزین و حفظ کن
یامسیح حسین. یا علی اصغر ادرکنی »

باشد که اولین جمعه محرم مارا برساند به 
آخرین جمعه ی ظهور..

»اللهم عجل لولیک الفرج«

ور
ب پ

طال
م 

خان

ومگــر عبــاس و علی 
اکبر و قاســم روزی شــش 
ماهه نبودند؟ برو پای ســخن 
مادرانشان بنشین و ببین چگونه 
عشق علی و آل علی)ع( را از 
کودکی در وجود فرزندشــان 
پرورانده اند. از شش ماهگی 
فرزندت را ›عباس‹ بار بیاور..
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تاریخ موجود عجیبیســت همواره 
زنده اســت وچــون قانون مســتدل 
پایستگی جرم هر روز در کسوت و جامه 
ای بروز میکند ، از کالبد زمان می گذرد 
، رنگ عــوض میکند و فی نفســه ثابت 
می ماند. اما عجیب تر از آن آدمهایی اند 
که به تجربه گرفتــن از آن قائل نبوده و 

 . نیســتند
و  هــزار 
چهارصد و 
اندی زمان 
کمی برای 
یغما  بــه 
و  رفتــن 
فرامــوش 
ن  شــد
ثــه  د حا
در  ای 
ای  گوشه 
از دنیــای 
آن زمــان 
نیست ، اما 

راز جاودانگی زنده ترین حماســه تاریخ 
چه میتواند باشــد . شــاید اگر با سازش 
و مســالمت قائله را تمــام میکردند نه 
مظلومی کنار آب بــا عطش جان میداد 
، نــه خاندانی به پهنای بیابــان پراکنده 
میشــد ، نه ســرهایی بی محابا به نیزه 
می رفت ، نه خیمه هایی به تاراج می رفت 
و نه علیامخدراتی غارت میشدند و لباس 
اسارت به تن میکردند ولی به حتم چیزی 
از انســانیت ، شــرف و آزادگی تا ابدیت 
باقی نمی ماند. حسین علیه السالم روزی 
تمام هزینه مقاومت را برعهده گرفت تا 
جهانی را از پرداخت گزاف هزینه سازش با 
شیطان صفتان معاف کند ، هزینه سازش 
و سکوتی دنباله دار در برابر مظلومیتی به 
پهنای عالم . تاریخ همواره تکرار میشود 
گروهی در جامه روبــه صفتان و گروهی 

در جنــاح مقابل ، 
این ماهستیم که 
باید برای همیشه 
جلوی ضــرر این 
تکــرار مکررات را 
بگیریم. اکنون هم 
مثل گذشته زمزمه 

سازش و مصالحه با دشمنان قسم خورده 
اسالم و انسانیت به گوش می رسد و کم 
نیســت تجربه های معاصر تلخ سازش با 
جناح کفر ، اما همه با ســناریویی ثابت و 
نخ نما شــده . روزی به بهانه به رسمیت 
شناختن فلســطین در مذاکره محمود 
عباس با رژیم صهیونیســتی که نه تنها 

منجر به رســمیت شــناختن فلسطین 
بعنــوان پایتخت اســرائیل شــد بلکه 
فلســطینیان را مجبور به کنارگذاشتن 
سالحهایشــان کرد ، روزی به بهانه های 
واهــی در مذاکرات قذافــی رهبر لیبی 
و منجرشــدن به محرومیت تأسیسات 
هسته ای و موشکهای بالستیک لیبی و 
روزی در کشور خودمان در پیمان سعد 
آباد که نه تنها هیچ ســودی عاید مردم 
نشــد که ارتفاعات آرارات و منابع نفتی 
ارونــد را بعنوان وجــه المصالحه تقدیم 
طرف مذاکره کرد.و امروزه به بهانه های 
مختلف رفع ســایه جنگی که هیچوقت 
رخ نمی دهد یــا به بهانه معجــزه ای در 
بی تدبیری مســئولین که شرایط فعلی 
اقتصادی کشــور را رقم زده و یا به بهانه 
حل مشــکل معیشــت مردم . سازش با 
بدعهدانی که بدخواهیشان 
به این کشــور ثابت شده 
اســت به مراتب بیشتر از 
مقاومت در برابر آنهاست . 
»ایستادگی کردن ممکن 
اســت هزینه ای داشــته 
باشد، اّما دســتاورد های 

بســیار بزرگی دارد که صد هــا برابر آن 
هزینه برای ملت ها ارزش دارد؛ اما تسلیم 
شدن در مقابل دشــمن عنود و لجوج و 
خبیث، جز لگدمال شدن، جز ذلیل شدن، 
جز بی هویت شدن هیچ اثری ندارد؛ این را 
بایستی همه بدانند.)آیت اهلل خامنه ای ، 

دانشگاه امام حسین («. 
اگر افرادی که خواسته و ناخواسته برطبل 
فریبکارانه دشمن میکوبند و آب به آسیاب 
دشــمن می ریزند ، وجدان و شــرف و 
آزادگی خودرا قاضی میکردند وحتی برای 
یکبار هم که شده چشمشان را بی غرض 
بر روی تمام تجربه های تاریخی أسفبار 
سازش با دشمن باز میکردند ، دیگر نیازی 
به دوباره تجربه کردن مسیرهای اشتباه 
طی شده گذشــتگان نبود. و در پایان به 
ســخنان حضرت علی)ع( دربــاره لزوم 
عبرت گرفتن از گذشته بسنده میکنیم 
: برای امور واقع نشده به آنچه واقع شده 
است اســتدالل نما و با مطالعه قضایای 
تحّقــق یافته، حــوادث یافت نشــده را 
پیش بینی کن؛ زیرا امور جهان، همانند 
یک دیگرنــد، از آن اشــخاص نباش که 
موعظه ســودش ندهد. مگر توأم با آزار 
و رنج باشد؛ زیرا انســان عاقل باید از راه 

آموزش و فکر، پند پذیرد.

ق
حق

م م
خان

فرهنگ زندگی در مقابل مرگ 
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اکنون هم مثل گذشــته 
زمزمــه ســازش و مصالحه 

با دشمنان قســم خورده اسالم و 
انســانیت به گوش می رسد و کم 
نیســت تجربه های معاصر تلخ 
ســازش با جناح کفــر ، اما همه 
با ســناریویی ثابت و نخ نما شده
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مدیـرت زمـان برای 
بسـیاری از مـا بـه 
معنـای تـالش برای 
آوردن  دسـت  بـه 
زمان بیشـتر اسـت. 
علـت  همیـن  بـه 
بسـیار پیش می آید 
که متراکم کارکردن 
یـا کـم خوابیـدن و 
فعالیت های متوالی 
بدون وقت تلف شده 
را به عنوان نشـانه ای 

از توانایی در مدیرت زمـان در نظر بگیریـد.در حالی که کار 
هایی کـه انجـام میدهید ممکن اسـت زیـاد مفید نباشـد 
و میتـوان در بیـن کارهایـی کـه انجـام میدهیـد کار های 

مفیـدی نیـز انجـام دهیـد .
نکتـه ای وجـود دارد ایـن اسـت کـه کارهایـی کـه انجـام 
میدهید چقدر اهمیـت و فوریـت دارد . که هر کـدام از این 
ها بـرای هـر شـخص ممکن اسـت 

متفاوت باشـد .
هر کـدام از کارها را میتـوان به چهار 

دسته تقسـیم بندی کرد :
1-کارهای مهم و فـوری : این کارها 
بیـش تریـن اولویـت را دارنـد و باید 
سـریع انجـام شـوند . ممکن اسـت 
بخش مهمـی از کارها که در سـطح 
مهـم و فـوری وجـود دارد زمانـی 
میتوانسـته در کارهـای مهـم و غیر 
فـوری قـرار گیرنـد کـه بـه خاطـر 
پیش بینـی های نادرسـت خودمان 

فعـال در این دسـته قـرار میگیـرد .
۲-کارهـای مهِم غیـر فـوری : اغلـب کار هایی که بـرای ما 
ارزش واقعـی و مانـدگار ایجـاد میکنـد در این دسـته قرار 

میگیـرد . 
اگر امروز ورزش نکنید یـا برای آموزش زبـان وقت نگذارید 
ممکن اسـت در آینده با بحران هـای زیادی روبه رو شـوید 
و به همین علـت بالفاصله بعـد از کارهای مهـم و فوری که 
بـه تدریج کم میشـود بـرای کارهای غیـر فـوری باید وقت 

بگذارید .
3-کارهـای غیر مهـم اما فـوری : اگـر بتوانید ایـن کار ها را 
به افـراد دیگـر واگـذار کنید یـا زمانشـان را جابه جـا کنید 

بیشـتری  فرصـت 
بـرای انجـام کارهای 
مهـم ایجاد میشـود 
اگـر کار هـای مهـم 
فـوری و مهـم غیـر 
فـوری شـما باقـی 
مانـده اسـت شـاید 
مناسب باشـد با یک 
تمـاس تلفنـی قـرار 
تفریحی خودتـان را 
با دوسـتتان جابه جا 

کنیـد .
با ایـن کار یاد میگیریـد برای بعضی قـرار ها و دیـدار ها کم 
تر وقـت بگذاریـد و آگاهانـه برنامه ریـزی کنید تـا مجبور 

نباشـید هر روز برنامـه خـود را تغییر دهید 
4-کار های غیـر مهم و غیر فـوری : چک کردن پسـت ها و 
استوری ها در اینسـتگرام و پیگیری اخباری که در زندگی 
ما تاثیر مثبت نـدارد و بخش قابل توجهـی از حضور آنالین 

ما در شـبکه های مجازی در این دسـته قرار میگیرند .

اولویت بندی کارها و فعالیت ها 
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مدیریت زمان برای 
بسیاری از ما به معنی تالش 

بیشتر برای به دست آودن زمان 
بیشتر است 

کارهای ما به چهار دسته تبدیل 
میشود :1-کارهای مهم و فوری 

2-کارهای مهِم غیر فوری 
3-کارهای غیر مهم اما فوری 
4-کارهای غیر مهم و غیر فوری
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حماسه حسینی نام مجموعه کتاب دوجلدی )و سابقا سه جلدی( 
است از شهید مرتضی مطهری، مشتمل بر کلیه سخنرانی ها و 
یادداشت های او پیرامون واقعه کربال و تحریفات تاریخی صورت 

گرفته در نقل آن.
این کتاب نخست در ســال 1360ش به کوشش محمدحسین 
حقجو با استفاده از سخنرانی های استاد مطهری به نام فریادهای 

شــهید مطهری بر تحریفات عاشورا 
منتشر شد. علت انتخاب این نام برای 
این مجموعه از سخنرانی های شهید 
مطهری بدین دلیل اســت که از نظر 
مرتضی مطهــری بهترین واژه ای که 
بیانگر عمق نهضت حســینی است 
کلمه حماسه است،  نه نهضت یا قیام 
یا شورش و »کلید شــخصیت امام 
حسین)ع( حماســه است و عظمت 
و شور و صالبت و شّدت و ایستادگی 
و حق پرستی. کلمات و اشعاری هم 
که از آن حضرت نقل شــده، حاکی 
از همین روحیه حماســه و صالبت، 
خداپرستی و حماسه الهی و انسانی 

است«
تا قبل از تالیف این اثر، نگاه احساسی 

به حادثه کربال غالب بود و بیشــتر بدان اهمیت داده می شد. در 
این راســتا گاهی کار به تحریف نیز کشیده می شد، مثال بعضی 
می گفتند: امام حسین)ع( شهید شــد تا گناهان امت بخشیده 
شود. شهید مطهری در بحث تحریفات معنوی با زیر سوال بردن 
این نگاه،  آن را برگفته از االهیات مسحیت می داند،  چرا که همین 
نگاه را مسیحیان نسبت به حضرت عیســی دارند و به وی لقب 

فادی داده اند.
مطهری در مجموعه سخنرانی های خود که در این کتاب جمع 
آوری شده است کوشید با تحریف در واقعه عاشورا مقابله کند. 

عوامل مختلفی در این تاثیر نقش داشتند از جمله:
مخاطب کتاب های قبلی، علمــا و روحانیون بودند اما مخاطب 
حماسه حســینی را عالوه بر علماء،  روحانیون و مداحان،  عامه 

مردم و عزاداران تشکیل می دادند.
پس از تالیف این کتاب روحیه حماسی جریان کربال در الیه های 
زیرین جامعه تقویت شد. منبری ها مداحان و عامه مردم تا مدت 
زمانی تحت تاثیر این طــرز تفکر و نگاه 

حماسی به حادثه کربال بودند.
یکی از مهترین مطالب این کتاب انتقاد از 
تحریفات عاشورا و حماسه امام حسین)ع( 

است.
عوامل تحریف

از نظر شــهید مطهــری عوامل تحریف 
عبارتند از:

اغراض دشمنان
تمایل به اسطوره سازی

تحریک احساسات مردم از طریق جعل.
به نظر اســتاد مطهری دو گــروه عوام و 
خواص )توده مردم و آگاهــان( در پدید 
آمدن این تحریفات نقش داشته اند و اکنون 
نیز وظیفه هر دو گروه مبارزه با این آفت 

می باشد.
عوام در حادثه عاشورا دو نقطه ضعف دارند: »شلوغی مجلس« و 
»شور و وایال به پا شدن«. وی در مقابله با این ضعف عوام بزرگ ترین 

وظیفه علما را مبارزه با این نقاط ضعف اجتماعی می داند.
شهید مطهری پس از تقسیم تحریف به لفظی و معنوی از این 
گالیه دارد که هر دو نوع تحریف در حادثه عاشورا راه یافته است. 
وی تحریف معنوی را خطرناک تر از تحریف لفظی و نقل قطعات 
تاریخی نادرست می داند؛ زیرا بدون اینکه از لفظ بکاهد و آن را کم 
یا زیاد کند، حادثه و سخن را به گونه ای توجیه و تفسیر می نماید 

که برخالف معنای واقعی آن باشد.
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