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سخن سردبیر:

نسل نو، هویت های ملی و دینی

ماهنامـــــه 
تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقهفانوس:

سخن سردبری؛

رهنمایی
شــما با اسام این پیروزی را پیدا کردید  و با اســام باید این پیروزی را تعقیب کنید.  شما باید االن توجه کنید به اینکه دشمن در 
توطئه است و می خواهد این وحدتی که در اقشار مختلف ملت ما حاصل شد ، این را از بین ببرد. االن همه آن اشخاصی که بر خاف 
مســیر شما هستند،  بر خاف مســیر ملت ما هستند،  بر خاف مســیر قرآن،  پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السام هستند، دارند باهم 

مجتمع می شــوند. البته نمی تواند ؛کاری هم از آنها بر نمی آید،  لکن ما هم نباید غافل باشــیم. ما باید بیدار باشیم.
1358/3/9

رسم کور نشدنی
ما برای درک کامل ارزش و راه شــهیدان مان،فاصله طوالنی را بایــد بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقاب و آیندگان 
آن را جســتجو نماییم. خون شــهیدان انقاب و اسام را بیمه کرده است. خون شــهیدان، برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده اســت؛ و خدا می داند که راه رســم شهادت، کور شدنی نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند 
که به شــهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت پاک شهیدان اســت که تا قیامت مزار عاشقان، عارفان، 

دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
1367/4/29

یت های ملی و دینی نسل نو، هو
مفاهیمی که برگرفته از باورهای یک جامعه هست در جهت دهی و جهت گیری نسل پیشرو تاثیر بسزایی دارد، 
بسیاری از اقوام و آحاد اجتماعی با تبیین همین واقعیت ها است که توانسته اند همچون موجودی زنده در 
طول تاریخ به حیات خود ادامه داده و نسل به نسل با انتقال آن قواعد، جغرافیایی در دل مفاهیم، ترسیم کرده 

و مرز خود را با دیگر اقوام ترسیم کنند.
 طبیعتًا همین قاعده است که انسان، متوقف نسل ها نمی گردد؛ بلکه هویت اوست که طول حیات انسان ها 

را نمود و جلوه می دهد.
کسانی که در جامعه به تبیین این هویت ها می پردازند از مناظر مختلف به زوایای متعدد این موضوع خواهند 
پرداخت؛ چراکه هویت از یک طرف مجموعه درهم تنیده و از طرف دیگر هر یک از ابعاد آن، وجه مختص به خود 

و تاریخی مستقل دارد. از هنر اقوام تا ادبیات و علوم و همچنین دین و اعتقادات، آداب و رسوم و... .
اما آنچه در این گفتار به دنبال آن هســتیم دو مطلب متفاوت اســت؛ ابتدا نقش افرادی که به این مفاهیم تجسم 
عینی بخشــیدند که مقبولیت تاریخی کسب کردند و نسل های متمادی بدان فخر نموده و ریشه و بنیاد خود را بدان 

ها منتصب می کنند.
دوم، راهکارهای حفظ، اســتمرار و تعالی بخشی این هویت به نسل نوجوان و جوان جامعه است تا او هم با بهره 
مندی از این سرمایه فارغ از سایقی که در شکل بروز کار به اقتضای زمان ممکن هست بروز کنند، از اصل موضوع 

بهره برداری نمایند.
در دهه فجر که سالگرد پیروزی انقاب اسامی است، یکی از دغدغه های آحاد جامعه در میان صنوف و اقشار مختلف 
جامعه »نوع نگریستن نسل نو« و »میزان باور و ارزش گذاری به هویت ها«یی است که به میمنت انقاب اسامی در روح 
و روان مردم جان گرفت و تا جایی اعتقاد راسخ بدان حاصل شد که برای حفظ آن سرمایه های عظیمی از جان و مال و 
هستی خود را در طبق اخاص تقدیم نمود. حال، طبیعی است که سرانگشتان هنرمندانی را طلب نماید تا با تلفیق عنصر 

دانش و تجربه در این جهت اقدام الزم را به انجام رساند.
آنچه به نظر می رســد، جامعه امروز را دریافتن راه چاره مدد رســاند »تبدیل همان مفاهیم بلند و ارزشهای متعالی« به 
»مصادیقی قابل درک از جنس نســل امروز« است؛ کاری که حاج قاسم سلیمانی، این شاگرد امام و رهبری در دوران 

دفاع از حریم حضرت زینب )س( با بهره گیری از دوران دفاع مقدس نسبت به جوانان امروز انجام داد.
وی، واژه های شجاعت، ایثار، دوری از ذلت، کار برای رضای خدا کردن، تبعیت از رهبری و والیت و حرمت خاک و وطن و 
ده ها واژه ای که بار هویت ملی و دینی بر آن مترتب بود به شیوه های نیکو و منحصربه فرد در روح و روان جامعه متبلور 

نمود؛ همان مفاهیمی که نوجوان و جوان انقابی را در به ثمر رساندن انقاب اسامی همراه کرد.
همان مفاهیمی بود که جامعه ایرانی و اسامی را در هشت سال دفاع مقدس در قله حریت و آزادگی با تقدیم دهها هزار 
شــهید و جانباز قرار داد و همان مفاهیمی بود که در قالب واژه های نو و بدیع و در رفتارهای صادقانه انسان های خالص و 
ساده در طول این چند دهه در استمرار و بقای این باورها موثر واقع گرداند و یقینًا در راه پیش رو در چهل سالگی دوم انقاب 

سید محمد کاظم حجازیاسامی می بایست پیمود.
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهبانوجوان:

سخن شهروند، با نوجوان: اعتکاف فرصتی برای سر فرود آوردن به درگاه حق تعالی 
و طلب بخشــش از آن یکتای بی همتا است. حاصل این عبادت سه روزه تازه شدن 
روح و پاکی از آلودگی های گناه اســت. خلوت کردن با خدای خود در این ایام از ماه 
رجب حس و حالی معنوی به دنبال دارد و چه زیباست که این فرصت را که تنها یک 
مرتبه در سال ایجاد می شود غنیمت شمریم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم. 
زینب قادری دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان فرزانگان2 شهر همدان که از عطر 

دل انگیز مراسم اعتکاف با سخن شهروند گفت. 
زینب، سال قبل از سن تکلیفش به عنوان خادم گاهی به محل اعتکاف میرفت اما هیچ 

وقت نتوانسته بود از لذت شیرین اعتکاف بهره مند شود. 

در ســال بعد که زینب به سن تکلیف رسیده بود، به صورت اتفاقی زمان این اعتکاف با 
آزمون مدرک تجوید قرآن یکی شده بود! مدرکی که برایش مدت ها زحمت کشیده بود و 
نمی خواست گرفتن مدرکش لغو شود یا به تعویق بیفتد، اما او از سوی پروردگار برگزیده 
شده بود برای 3 روز بندگی خدا ولی انگار برنامه ها از سوی خدای متعال نظم میگرفت . 
دیگر تنها هدف او حضور به عنوان معتکف در خانه  خدا، حتی به قیمت نگرفتن مدرکش 
بود! مادرش با معلم جامعة القرآن صحبت می کند و خداوند مقدر می کند تاریخ تحویل 

مدرک به تعویق بیفتد. 
زینب در آن ســه روز، دوســتانی یافته بود که گاهی تا صبح پای روضه گریه میکردند و 

گاهی باهم از ته دل می خندیدند. 
 اعتکاف، تولدی دوباره است 

فاطمه ویسی، دختر نوجوان دیگری است که تجربه معتکف بودن را دارد. 
وی که متولد ســال است، اعتقادش این است که کســیکه از لذت های معنوی آن که 

بهره مند شود ، به آن معتاد می شود! 
دختر نوجوان همدانی در گفتگو با خبرنگار سخن شهروند با بیان اینکه اعتکاف جایی 
اســت که در ابتدا انســان آلوده  به گناه ها به آن جا وارد می شــود و اما در آخر انسانی با 

احساس تولدی دوباره از آن جا خارج می شود، 
وی، پایان اعتکاف و موقع خداحافظی را بسیار سخت و ناراحت کننده دانست و گفت: 
بغض تمام وجود معتکفین را میگیرد و هرکس دوست دارد، تمام دنیا را بدهد ولی یک 

روز دیگر در این فضا بماند.

اّيــــام روشـنی 

نوجوانان و جوانان مانند نگین انگشتری دربین معتکفین می درخشند 

سخن شــهروند، با نوجوان: ماه رجب 
از نیکوترین ماه هــا و متعلق به ذات 
باری تعالی بــوده و روزهای اعتکاف 
همچون ُدّری درون این صدف است؛ 
در این ماه، خــوان نعمت و موهبت 
الهی آماده اســت تــا درون قلب های 
کســانی که با دستان خالی به استقبال او 

می روند سرشار از نور خدایی کند. 
اعتکاف تمرین از دیگران بریدن و بندگی، روزنه ای 

عالم باال و مقدمه ای است برای ترک گناه.  در این مراسم معنوی، برای ورود به 
نوجوانان و جوانان نیز مانند نگین انگشتری دربین معتکفین می درخشند و صفای 

غیر قابل وصفی به این مراسم معنوی می دهند. 
در اعتــکاف مهمترین چیزی که برای یک جوان مطرح بوده، بازیابی هویت و قوی 
کردن باورهایش است چرا که هر روزه به دلیل ندانستن این مطلب مهم، بسیاری 
از جوانها در گرداب تهاجم از سوی افراد یا کشورهایی که قصد سوء استفاده از کشور 

و این جوانان عزیز را دارند، غرق می شوند. 
خوشبختانه کشور ایران سرزمینی اسالمی است و به سمت و سویی پیش می رود 
که باید به گفته مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(، جوانها در شــکلی که اســالم 

می پسندد، زندگی کنند.  
در مراسم باشکوه و با عظمت اعتکاف، جوان و نوجوان ما برای پی بردن به اصالت 

خویش، به قرآن کریم، مناجات، عبادت و خلوت با خدای خود روی می آورند. 
خداوند تبارک و تعالی لذت میبرد از نگریســتن به جوانی که ســه روز از همه چیز 
خود گذشــته و بی ریا و باصفا و در اوج فروتنی، در خانه خدا با پروردگار خود نجوا 
می کند و اینگونه می گوید: نیســتم نیست که هستی همه در نیستی است هیچم 

هیچ که در هیچ نظر فرمایی. 
تا دیروز جوانانی بودند که ســجاده هایشــان را برای شــهادت گسترده بودند و عطر 
حضورشــان جبهه های جنگ را سرشــار کرده بود اما امروز جوانان و نوجوانان ما در 
محاصره شبیخونی دشــوارتر قرار گرفته اند و بهترین و ایمن ترین پناهگاه، یاد خدا 
و در آغوش خدا قرار گرفتن اســت و اعتکاف فرصــت مغتنمی برای پناه گرفتن در 
آغوش خدا به دور از همه هیاهوهاست، تا همه سیم خاردارهای فکری و وسوسه های 

دشمنان را کنار زده و از معبر صفای نماز و روزه در مسجد به خدا برسند. 
امــام صادق )ع( در روایتی در ارتباط با جوانان فرمودند: )جوانان را دریاب زیرا که 
آنان سریعتر به کارهای خیر رو می آورند(. موالی متقیان علی )ع(  نیز در وصیتی 
به فرزندش امام حســن مجتبی )ع( می فرمایند: دل جوان، مانند زمین کشــت 
نشده است.آنچه در آن افکنده شود، می پذیرد. از این رو پیش از آن که دلت سخت 

گردد به تربیت تو همت گماشتم. 
حجت االسام روح هللا حسینی- کارشناس دینی و مذهبی 
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 2 دقیقهزندیگ بهرت:

نکوداشت از شــخصیت فرهنگی، مؤمن و مبارز و سختکوشی چون جناب آقای سید صادق 
حجازی بســیار بجا و شایســته است. اینجانب ایشــان را از ده ها سال پیش همواره به این 
ویژگی های ممتاز شــناخته و قدردان وجود بابرکت ایشــان بوده ام و می باشم. خداوند این 
مرد مؤمن با اخالص را محفوظ دارد و جوانان آموزش و پرورش را توفیق ثبات قدم و اخالص 

عنایت فرماید.

 مجموعه مدارس علمی بیش از نیم قرن در شهر همدان به آموزش و پرورش دانش آموزان این شهر همت گمارده اند و بی 
شک بسیاری از موفقیت های خود را مدیون زحمات وانفاس پدر معنوی خود، »سید صادق حجازی« است.

به مناســبت چهارمین ســالگرد درگذشــت این معلم ماندگار یاد و خاطر ایشان را را در قالب تصاویر و بازخوانی دو پیام مقام 
معظم رهبری به مناسبت مراسم تجلیل و همچنین مراسم ترحیم ایشان زنده نگه میداریم.

نشـان افتخار در کارنامه یک معلم

پدر معنوی

پیام مقام معظم رهبری در پی درگذشت »سیدصادق حجازی«
            بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسام آقای حجازی دامت توفیاته
درگذشــت عموی گرامیتان مرحوم آقای ســیدصادق حجازی رحمه ا... علیه را که از صلحای 
اخیار و انقالبیون قدیمی و دارای بیش از نیم قرن خدمت فرهنگی بودند به جنابعالی و والد 
مکــرم و خاندان و بازماندگان آن مرحوم تســلیت عرض می کنم و علو درجات ایشــان را از 

خداوند مسألت می نمایم.
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقه

بخش اول : خاصه ی مطالب جلسه والدین 
دانش آموزان مقطع ابتدایی

 موضوع:  تربیت متعالی فرزندان
* امروز در نظام ســلطه جهانی ، نظام ســلطه تربیتی نیز 
وجود دارد و کارکرد نظام ســلطه تربیتی این است که کار ما 
والدین را پایین آورده و در حد تأمین کننده نیازهای زیستی 

فرزندانمان قرار داده است. 
* دوره ای که فرزندان شما در آن قرار دارند یکی از دوره های 
طایی است و بنده هشدار می دهم که اگر در این دوره اگر ما 

دست نجنبانیم پشیمان خواهیم شد. 
*امروزه اگر ما بخواهیم در تربیت موفق باشیم حتی تربیت را 
به مدرسه هم نباید بسپاریم و مدرسه  باید بازوی تربیتی باشد . 
*در بحث شــخصیت دهی به فرزندان تا ۱3 سالگی حدودًا 
۷۰ درصد شخصیت بچه شکل گرفته است و این یعنی این که 
دوره ای پیش دبســتانی و مقطع ابتدایــی مهم ترین دوره 

تشکیل شخصیت است.
* پدر نقش مدیر و مادر نقش مربی را در خانواده دارد. 

*مدیر در خانواده باید تِنش را کم کند و بستر سازی کند .
*مادر نیز باید نقش مربی داشته باشد.

 یکسری از کارهایی که باید انجام شود این است که:
۱ -   آرامش در خانواده : مادری که در خانه داد و بیداد 

کند اصًا به درد مربیگری، معلمی و مادری نمی خورد.
2- درباره آینده برنامه داشتن : سی سال بعد می خواهید 

فرزند شما چگونه شخصیتی داشته باشد؟ 
* تربیت یک فرآیند است و نه یک اتفاق؛ فرآیندی که نیاز به 

مدیریت دارد.
* فرآیندی از جنس بافت اســت، تمام گــره ها و رج های 
تربیت، باید با دقت انجام شود اگر کسی پیش بچه ها بحث 
و دعوا بکند و با این دعوا گره ها را بزنند باید همه این گره ها را 
بشکافد؛ ولی در تربیت این گونه نیست چرا که نمیشود هیچ 

گره ی تربیتی را که زده اید دوباره بشکافید. 
3- صبر و استمرار:  

* مادری موفق است که خستگی ناپذیر باشد. مادری که زود 
خسته بشود و بر ســر خود بزند و یا از فرزندان خود قهر کند 

این گونه نمی شود بچه تربیت کرد.
4- تربیت باید بر مبنای احترام باشــد. بچه ها را باید 

مورد احترام قرار دهید 
*در سال های اول زندگی فرزندان خود، سعی کنید به محیط 

هایی که برای فرزندان سبب آسیب می شوند وارد نشوید.
5 : باید توجه کرد که اســتفاده از داستان های مناسب 
باعث می شــود که بچه ها با شخصیت های داستان همزاد 

پنداری می کند.

*نباید هایی که ما باید آنها را رعایت کنیم 
یک: دوستان ناباب 

دو : قرار نگرفتن در برخی از فضاهایی مجازی
*  نکته آخر عدم حضور آسیب  در محیط خانواده. 

*مادر به عنوان مربی نقش میدانی دارد و می تواند تمامی 
بایدها و نبایدها را مدیریت و کنترل کند 

 *پــس نقش پدر و مادر باید از حالت منفعل امروزه خارج 
شود و به خانواده فعال تبدیل شود 

*پدر بخش مدیریتی را بر عهده بگیرد و ســعی کنید مادران 
محترم پدرهــا را در خانه، پدر ببینید نه بچه. چرا که زمانی که 

نقش پدر کمرنگ می شود . 
بخش دوم : خاصه ی مطالب جلسه والدین 

دانش آموزان مقطع متوسطه
موضوع: مدیریت هیجان طلبی فرزندان

* عمًا مدیریت فرزندان ما از اختیار ما خارج شــده است و 
دلیل اصلی این است که ما تمام َهم و غم خود را در برطرف 

کردن نیازهای اولیه فرزندان قرار داده ایم
*آیا این نظام فکری که در دنیا حاکم اســت؛ فرزندان ما را 
رها می کند. خیر؛ ما می بینیم که فرزندان ما تحت تأثیر افکار 

و عقایدآن ها قرار گرفته اند. 
* یکــی از جاهایی که ما می توانیم تربیت فرزندان را تحت 
مدیریت خود قرار دهیم آنجایی است که بتوانیم هیجانات 

آن ها را مدیریت کنیم.
*هــرگاه هیجانــات بــاال باشــد نتیجــه ی آن کاهش 
 عقانیت است. کاهش عقانیت باعث کاهش در عملکرد

 ساحت ها می شود:
  ۱-  عملکرد عاطفی، یعنی شما می بینید نوجوان دیگر 

نمی تواند به راحتی به شما محبت کند.
 2-   عملکرد جسمانی؛ یعنی تنبل می شود فعالیت های 

او کمتر شده و نسبت به نظم بی اهمیت می شود.
 3- ارتباطات اجتماعی : تمایل ندارد به خانه هیچ یک 

از اقوام رفت و آمد کند. 
*آسیب ها افزایش پیدا می کند و برخی از این آسیب ها عبارتند از:

۱- آسیب های جنسی.
2- طغیان و نافرمانی.

3- پنهان کاری.
4- خودمداری و خودمحوری.   

* در تربیت پیشــگیری ارزش بیشــتری دارد و باید کاری 
بکنیم که نوجوانان به مرحله هیجان نرسند. 

*اگر در زندگی قوانین تربیتی وجود نداشــته باشــد این 
فرزندان در آینده با مشکل رو به رو خواهد شد.

* در بین نوجوانانی که بزهکار و خافکار هستند؛ می بینیم 

که پدر و مادر توجه تربیتی روی این بچه ها نداشــتند و بچه 
ها نگاه شان به درون خانواده نبوده است؛ بلکه نگاه آن ها به 

بیرون از خانواده معطوف بوده است، 
*نوجوان بایــد تحت مدیریت تربیتی والدین باشــد اما 

چگونه؟ما چندین راهکار داریم و این راهکارها عبارتند از:
۱. از تکــرار نصیحت بپرهیزید چرا که امروزه نصیحت به 

صورتی زبانی تأثیر خوبی نخواهد داشت
* وقتی بچه ها در مقابل نصیحت زیاد قرار می گیرند به ویژه 

نوجوانان از شما فاصله می گیرند
2. سرزنش ممنوع

 *امــروزه با زدن  و بــد و بی راه گفتن حتی حیــوان را هم
 نمی شود رام کرد چه برسد که بخواهیم انسانی را تربیت کنیم.

 3. تذکرات مدام 
* شما می بینید که برخی از والدین شروع می کنند به بچه ها مدام 
تذکر می دهند، یعنی برخی مواقع که خود را جای نوجوان قرار می 

دهیم خواهید دید که از دست این تذکرات سرسام می گیرید.
 4.  منت گذاری:

 *مثًا حیف این مدرسه ای که تو را ثبت نام کردیم یا حیف 
اتاقی که تو داری و ... 

*امروزه خانه یک ِکشتی امن برای بچه ها است و اگر بچه ها از خانه  
بیرون رفتند مانند این است که به وسط یک اقیانوس شیرجه زده اند.  
*بچه ها در این دوره تربیت پذیری شــان وقتی در محیط 
امن خانه هســتند باال اســت؛ و اگر می خواهند به محیط 

دیگری بروند باید محیط از لحاظ تربیتی امن باشد.
*نوجوان ویژگی دیگری نیز دارد که عبارت اســت از عدالت 
خواهی و اســتقال طلبی، وقتی دو بــار به او منت بگذارید  
اولین چیزی که به ذهن او می رسد این است که برود سرکار. 

 5: مقایسه کردن
* حتی نباید فرزندان خود را با اولیای الهی هم مقایسه کنید؛ 

یعنی بدانید که مقایسه کردن از جانب شیطان است. 
 6: با نوجوان به هیچ وجه جر و بحث نکنید

* حرمت ها بین شــما از بین خواهد رفت و به ویژه مادران 
سعی کنید با فرزندان نوجوان خود جر و بحث نکنید.

 ۷: به فرزندان خود برچسب منفی نزنید
 * با زدن برچسب منفی باعث ایجاد رفتار غلط نشوید. 

*ما باید مراقب باشــیم فرزندان خود را قضاوت نکنیم و به 
راحتی دیگران را هم نباید قضاوت کرد؛ 

 8: عدم  تحمیل نظر.
*لزوما این نباشد که هر جا آن ها می گویند ما چشم بگوییم 
یا این که این گونه نباشــد که هر کدام کار خودمان را انجام 

بدهیم، بلکه باید برای کارها همکاری داشته باشید.
 *معمواًل فرزندان در کنار والدین هیجان بیشتری دارند تا زمانی که 
در کنار دوستان خود قرار دارد چرا که دوستان با آن ها بیشتر همراهی 

می کند نوجوانان نیازمند به دوست است نه ناظم و آقا باال سر
 * اگر بتوانیم با فرزندان خود رابطه دوســتی داشته باشیم 

حتمًا می توانیم هیجانات آن ها را کنترل کنیم. 

زندیگ بهرت:
سلسله جلسات سبک زندگی ایرانی اسالمی

خالصه ای از مطالب جلسه گذشته حجت االسالم و المسلمین دکتر تراشیون

 والدیــن محتــرم جهــت دانلود و بهــره مندی 
 از فایــل کامــل صحبتها مــی توانند بــه آدرس
http://shahidmadani.com/ مراجعه فرمایند
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقهبریگ از تاریخ:

به مناسبت مبعث پیامبر )ص( و والدت امیرالمومنین )ع(:

من و علی پـدران این امت هستیم

سخن شهروند؛برگی از تاریخ:  آشنایی با جواهر بی نظیر کام 
امیر بیان و نوشیدن از چشــمه معرفت آن حضرت باید که 
دغدغه ما باشــد در این عصر حرف های پوچ و بی رمق. نهج 
الباغه برادر قرآن اســت و سرشــار از حکمت های ناب. به 
مناسبت میاد امیرالمؤمنان علی )علیه االسام( به سراغ 
این کتاب عزیر رفته و قصد داریم با زبانی ساده و نثری روان 
از پدر مهربان هستی، سؤال هایی پرسیده شود که راه زیستن 

درست را به ما بیاموزد.
در آغاز و به عنوان اولین سؤال، در این عصر آشفتگی ها، راه 
ساده ای پیش پایمان بگشایید که ایمانمان را حفظ، بال را از 

ما دور و رزق و روزی مان را فراوان سازد.
ایمان خود را با صدقه دادن و اموالتان را با زکات دادن حفظ 
کنید. امواج بال را با دعا از خود دور سازید. هم چنین رزق و 

روزی را با صدقه دادن فرود آورید. 
)حکمت ۱3۷ و ۱46(
بابای مهربان! برای آنان که توانشــان اندک و امیدهایشان 

کم رنگ است، چه تحفه گران قدر و امید بخشی دارید؟
به هر که این چهار چیز را دادند از چهار چیز محروم نباشد؛ 

1. با دعا از اجابت کردن
2. با توبه از پذیرفته شدن

3. با استغفار از آمرزش گناه
4. با شکر گزاری از فزونی نعمت

)حکت ۱35(
در نگاه نورانی شما راه اصاح دنیا و آخرت ما چیست؟

کســی که میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند میان او و 
مردم را اصالح خواهد کرد و کسی که امور آخرت را اصالح کند 
خدا امور دنیای او را اصالح خواهد کرد و کســی که از درون 
جان واعظ و نصیحت کننده ای دارد، خداوند نگاه دار اوست.           
 )حکمت 89(
پدر عزیز و مهربان! در دل های ما محبت دنیا ریشه دوانده، 

می شود این دنیا را برای ما توصیف کنید؟

چگونــه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن ســختی و 
مشقت و پایان آن نابودی است؟! در حالل دنیا حساب و 
در حرام آن عقاب و عذاب اســت. کسی که ثروتمند گردد، 
فریب می خورد و آن کســی که نیازمند باشــد اندوهناک 
اســت. تالش کننده دنیا به آن نرســد و به رها کننده آن 
روی آورد. کســی که با چشــم بصیرت بــه آن بنگرد او را 
آگاهی بخشد و آن کسی که چشم به دنیا دوزد، کوردلش 

می کند. 
)خطبه 83(
بابای خوبم! خیلی ادعای ایمان دارنــد اما.....، برای ما از 

نشانه و عامت ایمان بفرمایید؟
نشــانه ایمان آن است که راست بگویی آن گاه که تو را زیان 
رساند و دروغ نگویی آن گاه که تو را سود رساند و آن که بیش 
از کردارت ســخن نگویی و چون از دیگران ســخن گویی از 

خدا بترسی.
)حکمت 458(
ای پدر مهربانم! شرایط دعا و اجابت آن چگونه است؟ از کجا 

بفهمیم دعایمان مستجاب شده است؟
از رحمت او چیزهایی را در خواست کن که جز او کسی نمی 
تواند عطا کند؛ مانند عمر بیشتر، تندرستی بدن و گشایش 

در روزی.
خداوند کلیدهای گنجینه های خود را در دســت تو قرار داده 
که به تو اجازه دعا کردن داده است، پس هر گاه اراده کردی، 
می توانی با دعا درهای نعمت خدا را بگشایی تا باران رحمت 

الهی بر تو ببارد.
هرگز از تأخیر اجابت وی ناامید مباش؛ زیرا بخشش الهی 
به اندازه نیت و خواســته توست. گاه در اجابت دعا تأخیر 
می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند 
کامل تر شــود. گاهی درخواســت می کنی اما پاسخ داده 

نمی شــود زیر بهتر از آن چه خواســتی به زودی در وقت 
مشخص به تو خواهد بخشــید یا به جهت اعطای بهتر از 
آن چه خواســتی، دعا به اجابت نمی رسد. باشد که جمال 
و زیبایی تو را تأمین و رنج و سختی را از تو دور کند؛ پس 
نــه مال دنیا برای تــو پایدار و نه تو برای مــال دنیا باقی 

خواهی ماند. 
)نامه 31( 

در این دنیا به چه چیزهایی اطمینان و اعتماد نکنیم؟
)به ســالمتی و ثروت( بنده خدا ســزوار نیســت که به دو 
فضیلت تندرســتی و توانگری اعتماد کند؛ زیرا در تندرستی 

ناگاه او را بیمار ببینی و آن که توانگر باشد ناگاه بینوا گردد.
)حکمت 426(
یا امیرالمؤمنین شما به عنوان پدری مهربان و دلسوز بیشتر 

از چه چیز برای ما می ترسید؟
ای مردم و ای محبان من! همانا بر شما از دو چیز می ترسم؛

هواپرستی و آرزوهای طوالنی.
امــا پیروی از خواهش نفس شــما را از حــق بازمی دارد و 

آرزوهای طوالنی آخرت را از یادتان می برد. 
)خطبه 42(

خداوند کلیدهای گنجینه های خود را در 
دســت تو قرار داده که به تــو اجازه دعا 
کردن داده است، پس هر گاه اراده کردی، 
مــی توانی با دعا درهــای نعمت خدا را 
بگشایی تا باران رحمت الهی بر تو ببارد.
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به مناسبت روز دانشجو:

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

 انقاب اســامی تنها انقابی است که یک 
چّله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش 

پشت سر نهاد

 مشارکت مردم در مسائل سیاسی 

در خــود و دیگران، نهال امیــد به آینده را 
پرورش دهید 

 بوســه زدن بــر پنجــه گــرگ، خطایــی 
نابخشودنیست

طهارت اقتصادی، شــرط مشروعیت همه 
مقامات حکومت جمهوری اسامی است

افزایش چشــمگیر معنویــت و اخاق در 
فضای عمومی جامعه 

ایستادگی روز افزون در برابر قلدران 
و روگویان و مستکبران جهان

حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش عزیزان، از انقاب خود حراست کنید 
نمی توان شنید 

ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی 
و حفاظت از مرزها 

هــرگاه دلزدگی پیش آمــده، از روی گردانی 
مسئوالن از این ارزش های دینی بوده است و 
نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها

انقاب اسامی پس از نظام سازی، به رکود و 
خموشی دچار نشده و نمی شود بلکه از نظریه 

نظام انقابی تا ابد دفاع می کند
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهخانه ما:

سخن شــهروند، خانه ما: شهید »ابراهیم محمدی« دانش 
آموز بود که راهی جبهه های نبرد شــد. ۱6 سالش بود که در 
بسیج مسجد امیرالمومنین)ع( فعالیت می کرد و همین 
فعالیت ها سرآغاز قدم گذاشتن در مسیری ابدی شد. برای 
حضور در جبهه، ابتدا ثبت نام کرد و با گذراندن دوره و آموزش 

غواصی راهی مناطق جنگی شد. 
خواهرانش سعی کردند با حفظ قرآن کریم، پس از شهادت 

برادر، پا در وادی دفاع از آرمانهای اسالم بگذارند.
در صحبتهایشان با خبرنگار سخن شهروند 

برادر نوجوان خود و شهادتش را بزرگترین منشا خیر و برکت 
در زندگی شان بیان کردند، با اینکه خاطرات زیادی از او در 
ذهن ندارند اما به گفته خودشان، سال هاست حضورش را 
در زندگی احساس می کنند و در بزنگاه هر مشکلی دست 

به دامانش می شوند تا برایشان دعا کند.
 ابراهیم ۱6 ســاله از مادرش می خواهد دعا کند شهید 

شود و مفقود
 زهرا محمدی یکی از خواهران شــهید که زمان شــهادت 
ابراهیم 1۰ سال داشت؛ هم اکنون حافظ قرآن است. او می 
گوید مدتی که ابراهیم در جبهه بود چند بار ترکش خورد و 
به منزل آمد اما هنوز دوره مرخصی اش تمام نشده به جبهه 

بر می گشت.
ابراهیم 16 ساله از مادرش می خواهد دعا کند شهید شود 

و مفقــود. او در آخرین ســفر خــود به منزل 
پدری، سری به اقوام می زند و از آنها حاللیت 
مــی طلبد و در نهایت در عملیات کربالی 4 به 

شهادت می رسد. 
به گفتــه خواهرش، ابراهیم بــه نماز اهمیت 
زیادی می داد، قرآن را دوست داشت، بسیار 
مهربان بود و همواره خیر و خوبی برای بقیه می 
خواســت و تالش می کرد خیری به دیگران 
برساند. او همچنین اعتقاد دارد اینکه خانواده 
محمــدی چند حافظ قــرآن را در دامان خود 

پرورش داده اســت از برکات ابراهیم است. خالصه اینکه 
قرآن خواندن نیمه شــب های برادر برای همیشه در ذهن 
خواهر جا خشــک کرده بــود و همین بهانه ای برای حفظ 

قرآن شده بود.
  تاثیر شخصیت برادر شهیدمان در زندگیمان بسیار است 
زهرا که حفظ قرآن را از سن 15 سالگی شروع کرده معتقد 
است تاثیر شخصیت برادر شهیدش در زندگی شان بسیار 
زیاد است و از جمله آنها انس اعضا خانواده با قرآن در سال 
های متمادی اســت. او نیز که حافظ قرآن اســت حاال به 
تدریس در این حوزه هم مشغول است و کالم آسمانی را با 

عشق به عالقمندان آموزش می دهد. 
 و اما دعاهای برادر در حق خواهر...

زینب دیگر خواهر شهید محمدی است. او نیز به خبرنگار 
سخن شهروند گفت: با اینکه زمان شهات ابراهیم تنها یک 
سال داشتم اما هر وقت مشکالت زندگی احاطه ام می کند 
و خود را در گرداب مسائل می بینم به مزار برادر سر می زنم 
و از او می خواهم دعایم کند و همیشه هم تاثیر دعاهایش 

را در زندگی حس کرده ام. 
او معتقد اســت حضور ابراهیم در زندگی همیشــه باعث 
آرامش قلبی اش می شود و جالب تر اینکه کودکانش که تا 
به حال دایی خود را ندیده اند نیز او را به خوبی می شناسند 
و حتی یک بار وقتی فرزندش تنها 3 ســال داشت دایی 

خود را در خواب دیده است. 

 »انس با قرآن« از برکات ابراهیم در زندگیمان است
زینــب نیز مانند خواهرش اعتقاد دارد مانوس بودن آنها با 
کالم آسمانی قرآن از برکات ابراهیم در زندگی شان است و 
بزرگترین مشوق خود در حفظ قرآن را زهرا می داند. زینب 
مــی گوید زهرا بهترین حامی ام در حفظ بود وقتی در دوره 
نوجوانی شروع به حفظ کردم مثل امروز کالس های زیادی 
وجود نداشت و من در خانه حافظ قرآن شدم، آن زمان هر 
جای شهر که برنامه قرآنی برگزار می شد زهرا ما را به آنجا 

می برد و همین باعث عالقه بیشتر ما به قرآن می شد. 
وی که در حال حاضر مدرس و داور مسابقات قرآنی است 
اعتقاد دارد در همدان محفل انس با قرآن بسیار کم است 
و روی این موضوع به صورت کیفی کار نمی شود. عالوه بر 
این شــرایط خانوادگی تاثیر زیادی در عالقمند شدن اعضا 
خانواده به قرآن دارد و زهرا و پدر خود را بزرگترین حامیانش 
در حفظ قرآن می داند.

وقتی دو خواهر، راه برادر را ادامه می دهند؛

از »انس با قرآن« تا »شهادت«

قرآن خواندن نیمه شــب هــای برادر 
بــرای همیشــه در ذهــن خواهــر جا 
خشــک کــرده بــود و همیــن بهانــه 
ای بــرای حفــظ قــرآن شــده بــود.
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهخانه ما:

سخن شهروند؛ خانه ما: فرزندان شهدا، یادگاران اسطوره هایی 
هســتند که همواره دلتنگ بابایند و خیلی هایشان بدون آن 
که بوی پدر را استشمام کنند، فرزند شهید لقب گرفته اند. »تو  
بهترین بابایی« روایتی از دل بزرگی دو تن از فرزندان شهدای 
مدافع حرم را به تصویر می کشد که اگرچه سن و سالی ندارند 
اما در کودکی بزرگ شــده اند و هرکدام مانند پدر مدافع نام و 

حرمت حضرت زینب )س( و مظلومان عالمند.
پیش از ورود به گفت وگو ها طلیعه مبارکی خواهد بود که از 
کالم ســردار حاج قاسم سلیمانی درباره فرزندان شهدا چند 
کلمه ای را با هم مرور کنیم. سرداردر پیامی به مراسم اولین 
جشن تولد فرزندان  شهدای حرم چنین گفته بود: "مدافعان 
حرم با قبول اشک غم بر گونه های زنان و فرزندان و عزیزان 
خود، از جاری شدن جوی خون اطفال، جوانان، زنان و مردان 
عالمی جلوگیری کردند و بذر غیرت ایرانی را همراه با معنویت 
علوی در سرتاســر جهان افشاندند و دنیا را به تماشای خود 
کشــاندند و به همه زنان، مردان و جوانان این جامعه عزت 
بخشیدند. امروز نه فقط ملت سرافراز و قدرشناس ایران خود 
را مدیون جانبازی فرزندان شما می داند، بلکه نام فرزندانتان 
آشنای همه مظلومان منطقه است و همچون فرزندان شان 

آنان را قدر می دانند".
طاها فرزند شهید صانعی و محمد صادق فرزند شهید الوانی که 

در این مجال به سراغشان رفتیم
قهرمان زندگی من

وقتــی پای صحبت های آقا طاهــای صانعی، مرد کوچک 
این خانواده نشســتیم و از پدرش پرسیدیم بسیار پدرش 
را دوســت داشــت و با آن که در زمان شــهادت پدر 3 سال 
بیشــتر نداشت، اورا به خاطر می آورد. به کارها و رفتار پدرش 
بسیار عالقه داشت. و او را قهرمان زندگی اش می داند و خیلی 

دوست دارد شبیه پدرش باشد.
دلش می خواهد یک پزشــک داروساز یا مثل پدرش یک 
فرمانده نظامی شــود. او می گوید همیشه و همه جا شاهد 

حضور پدرش در زندگی اش است.
همیشه دوست دارد به پدرش بگوید تو بهترین بابایی! اگر 
از پدرش چیزی می خواست این بود که همیشه در کنارشان 
باشــد.! قهرمان زندگی طاها پدرش اســت چون پدرش به 
مردم کشورش خدمت می کرد و دوســت دارد راه پدرش را 

ادامه دهد. او راه و رسم زندگی را از پدرش آموخته است
مادر طاها در این باره می گوید: طاها در سال 1391 به دنیا آمد. 
او سه سال داشت که دیگر مجید بازنگشت و االن در کالس 
پنجم مدرســه علمی در حال تحصیل است. طاها همیشه 
دوســت دارد از پدرش تعریف کنم، از اخــالق و رفتار او. در 

هر کاری همیشــه می پرســد اگر پدرم بود نظرش چه بود؟ 
و همیشــه از اخالق خوب پدرش خوشــحال می شود و در 

راستای نظرات و تمایالت پدرش حرکت می کند.
 وقتی برای دفاع از حرم بانوی دمشق عازم شد

شهرزاده صفری همســر شهید صانعی که بار سنگینی را بر 
دوش تحمل می نماید و باید یک تنه جای خالی پدر طاها 
را برای او پرکند از زندگی این شهید نیز برایمان صحبت نمود: 
شهید صانعی شهیدی از استان همدان با مدرک کارشناسی 
سخت افزار کامپیوتر و هچنین فعال در رشته های ورزشی 
از جملــه  رئیس هیئت موتور ســواری و مجری پیســت 

موتورسواری همدان و بازرس هیئت های رزمی بود.
او مــی گوید: به علت نقش آفرین بســیار در گــردان امام 
علی )ع(  از او به عنون آچار فرانســه گردان اســم می بردند 
و بــه واســطه همین اقدامــات و منضبط بودن ایشــان از 
ســوی فرماندهی به سمت جانشین منســوب شدند و به 
فعالیت هایشان در گردان افزوده شــد. در همه فراخوان ها 
حضور فعال داشــتند تا زمانی که توسط یکی از دوستانشان 
متوجه شدند گردان امام علی)ع( تنها، فعالیت درون شهری 
دارد. اما ایشان هدفی واالتر داشتند؛ می خواستند برای دفاع 
از حرم بانوی دمشق اعزام شوند اما در این گردان میسر نبود! 
از گــردان امام علی)ع( انصراف می دهنــد و به گردان امام 
حســین)ع( میپیوندند . آن جا دوره های خاصی را با جدیت 
دنبال کردند و شــب ها کیلومتر ها را می دویدند. گاها وزنه در 
کوله پشتی می گذاشتند و می دویدند تا آماده شوند و توان 
الزم را کســب کنند.پس از پذیرفته شدن با نمرات عالی در 
تمامی آزمون ها ایشان موفق شد نامش را در لیست اعزام به 
ســوریه قرار دهد. در دوره شبیه ساز جنگ هم شرکت کرد و 
تاکتیک های خاصی را اجرا کرد. فرمانده آن دوره به فرمانده 
همدان می گوید مجید را نبریم! او ذهن موفقی در این زمینه 
دارد، باید از تکنیک های او استفاده کنیم اما حرف آن فرمانده 
روی زمین ماند و مجید جزء نیروهای برتر برای یک حمله 
بزرگ در شــهر حلب اعزام شد و در همان عملیات به فیض 

عظیم شهادت نائل آمد
 دسته گل خندان

آری! شــهدا زنده اند و هرجا که یادشــان بر زبان ها و قلبهای 
عاشقان و دوستدارانشان جاری گردد، آنان نیز در آنجا حضور 
می یابند. قصه از اینجا شروع شد که پدرم به سوریه رفت و با 
شجاعت خود دشمنان زیادی را کشت و در آخر هم خودش 
شهید شد.حاال من هم دوســت دارم شبیه پدرم شوم و هر 
کاری که او دوست دارد، انجام دهم. پدر من مانند دسته گلی 

زیبا بود. چون او شبیه گل، همیشه خندان بود.

اینها بخشی از صحبت های محمد صادق فرزند شهید الوانی 
می باشــد. محمد صادق کــه االن در کالس دوم ابتدایی در 
دبستان پسرانه علمی تحصیل می کند در موقع شهادت پدر 
بسیار کوچک بوده است و خاطرات زیادی از وی در یاد ندارد .
محمد صادق می گوید: »بابام از جونش گذشته تا اجازه نده 
آدم های بدی مثل داعش، دستشان به حرم حضرت زینب 

)س( که برای ما خیلی ارزشمند است، برسد.
محمد صادق اکنون با دل و جان شجاعت پدرش را تحسین 
می نمایــد و آرزو دارد خود نیز ادامه دهنده راه پدر شــود و 

ماننداو.
 ماجرای کمک شهید الوانی به زلزله زدگان بم 

اعظم فتحی؛ همســر شهید محمد رضا الوانی؛ از این شهید 
مدافع حرم در جبهه های جنگ با داعش برای ما گفت و اظهار 
کرد: شهید الوانی در تاریخ دوم فرودین ماه سال 1361 در شهر 
همدان به دنیا آمد، ایشان از همان دوران کودکی شخصیتی 
بسیار پاک، متواضع، مومن و مقید به مسائل مذهبی داشت 
و در همان سنین مکبر مسجد امام حسین)ع( محله شان 
شد.و بعد از اتمام دوران دبیرستان، در دانشگاه افسری امام 

حسین)ع( قبول شد.
او بارهــا کمک بــه نیازمندان را با همه مشــکالت در برنامه 
داشــت. طوریکه وقتی زلزله بم را شــنید پنجاه هزار تومان 
یعنی دقیقا یک سوم حقوقش را برای کمک به زلزله زدگان 

بم تقدیم کرد.
آقارضا آمد تا تصورم را از این دنیا تغییر بدهد و خیلی چیزا را 

بهتر ببینم و توقعم از دنیا چیز دیگری باشد. 
.بارها می گویم "رضاجان! کمک کن تا همه حرفایت از توی 
چشمانت را بخوانم و عمل کنم.می دانم هوایم را داری ،کمک 
کــن، بعضی وقتها کم می یارم؛ خودت دســتم را بگیر تا در 
مسیرت قدم بردارم؛ همان مسیری که نه غمی در آن است 

و نه ترسی...".
بعد از گذشت یک سال و نیم از زندگی مشترکمان در تهران 
که قرار شــد به همدان برگردیم، پــدرم به آقارضا گفت دوتا 
آپارتمان دارم؛ هر کدام را می خواهید، انتخاب کنید و از امروز 

تا هزار سال مال خودتان باشد و در آن زندگی کنید.
آقارضا دســتی داخل موهایش کشید و گفت: ما بیشتر از 

شش ماه دیگر، اینجا نیستیم!
دقیقا بعد از گذشت 6 ماه دیگر، آقارضا به شهادت رسید. 

آقارضــا رفت و حاال آن خانه، شــده اســت مهمانســرای 
شهیدالوانی و اگر غلو نکرده باشم، این خانه به قدری آرامش 
و معنویت دارد که افراد زیادی از میهمانان، به محض ورود، به 

این موضوع، اذعان می کنند.

تو بهترین بابایی
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کیوسک مجایز:

سخن شهروند؛ کیوسک مجازی: در دهه گذشته در چند 
سال اخیر با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و رشد واردات 
گوشی های هوشمند به کشور ،اســتفاده از شبکه های 

اجتماعی در بین مردم رواج بیشتری یافته است. 
این میزان اســتفاده از اینترنت به حدی فراگیر شده 
که بســیاری از افراد مســن و کودکان نیــز با ورود به 
فضای مجازی بخش زیادی از زمان خود را به حضور 
در شــبکه های اجتماعی می گذرانند . طبق آمارها تا ما 
بیش از 6۰ درصد ترافیک اینترنت کشــور فقط صرف 
واتساپ و اینستاگرام می شود ؛ شبکه هایی که ماهیت 
اجتماعی و ارتباطی دارند ، ولی اکثرًا برای ســرگرمی 
از آنها اســتفاده می شود. از سوی نیز همین موضوع 
باعث شــده تا بســیاری از افراد بــه تولید محتوای 
متنی و چند رســانه ای بپردازند. این محتوای بعضًا 
نامناســب و غیر تخصصــی هم از نظــر فرهنگی و 

زیادی اجتماعــی از جهــات دیگر مشــکالت 
را در جامعــه به وجود می آورد. اگر 

به موضوع مصرف اینترنت 
و شــبکه های اجتماعــی 
از دریچــه دیگــری نگاه 
کنیــم، می بینیم که این 
اســتفاده  موارد  ابزارها، 

بهتــر و بیشــتری نیــز 
می توانند داشــته باشند ؛ 

اســتفاده هایی کــه در نهایت 
رشد اقتصادی، اجتماعی ، دینی 

علمی و ... جامعه مخاطبین شان را 
به همراه دارد. در حالی که امروز شاهد 
بروز بســیاری از معضــالت در جامعه 

بر پایــه و با محوریت شــبکه های 
اجتماعی هستیم. 

 وبگردی یا ولگردی ؛ چرا و چگونه ؟
 در ایــن بین اگر با دقت بیشــتری بــه موضوع نگاه 
کنیم ، متوجه می شــویم که یکــی از دالیل بروز این 
مشکالت، نحوه استفاده از اینترنت است. بسیاری از 
مردم به دالیل مختلفی نظیر مســائل اقتصادی، نبود 
زیرساخت های مناســب و ... ، تنها با استفاده از 
اینترنت و شبکه های اجتماعی تفریحات خود را 
برنامه ریزی و تنظیم می کنند؛ و به تعبیر دیگر، 
تنها تفریح بســیاری از مــردم در این روزگار، 
حضور در شبکه های اجتماعی است؛ حضوری 
که نه تنها در انتخاب موضوع و محیط کامال 

هدفمند نیست بلکه 
مخاطب  گاهــی 
است  تالش  در 

این  از  تا 
یــق  طر
ت  قا تفا ا
زندگــی گذشــته 
را  خــود  حــال  و 

فراموش کند. در این 
این نقطه اســت که 

فردی  های  چالش 
اجتماعــی  و 

شروع می شــود. در حقیقت، 
مخاطب بــه جــای وبگرد،تبدیل به 

شخصی می شود که بی هدف در حال ولگردی است؛ 
در نتیجه توجه او به ســمت محتوای نامناسب جلب  
می شــود. امروزه شــیوع این موضوع به حدی است 

که می توان گفت: دیدن محتوای نا متناســب با سن، 
عقیده ،عرف و ... در بین بسیاری از مردم امری عادی 
تبدیل شده اســت. این معضل مربوط به همة سنین 
اســت، ولی قطعًا برای کودکان و نوجوانان می توانند 
بســیار مخاطره آمیــز بوده و آیندة آنها را با مشــکالت 
زیادی روبرو کند. برای همین اســت که بســیاری از 
کارشناسان سواد رسانه، معتقدند که روند جاری،یعنی 
مرسوم شــدن ولگردی در اینترنت به جای وبگردی، 

عواقب ناگواری را برای جامع خواهد داشت.
 چگونه وبگردی تبدیل به ولگردی می شود؟

۱. اگر اســتفاده از اینترنت هدفمند نباشــد، شــخص 
در عرصه ها و موضوعات مختلفی وارد شــده و مطالب 
گوناگون را جســتجو می کند پس هنگام اســتفاده از 

اینترنت، موضوع و دلیل استفاده باید مشخص باشد.
 2. طبیعی است که وقتی اشخاص در زندگی خود برنامه 
ریزی نداشته باشند ، زمان خود را بدون محدودیت، صرف 
کارهای مختلف کنند. در استفاده از اینترنت هم اگر برنامه 
ریزی وجود نداشــته باشد، شخص دچار معضاتی نظیر 

تلف کردن بخش یا کمبود وقت در طول روز می شود.
 3. نبود نظارت صحیح والدین بر کار کودکان، نوجوانان 
و جوانــان، می تواند نقطه ای برای شــروع ولگردی در 
اینترنت باشد.به تعبیر دیگر اگر خانواده ها برای استفاده 
فرزندان خود از شــبکه های اجتماعی و اینترنت برنامه 
ریــزی نکنند ، تولیدکنندگان محتوا بــا ارائه محتوایی 

جذاب بهترین استفاده را از این خأل می برد.
 4. آموختن سواد رسانه یکی از ضروریات جامعه ما است 
که به آن کمتر توجه شــده است. اگر حاکمیت، نهادهای 
فرهنگی، ســازمان های مردم نهاد و ... نســبت به این 
موضوع حرکت عظیمی را در جامعه به راه بیندازند، به زودی 
با اصاح دید مردم نســبت به استفاده از فضای مجازی، 

شاهد کم شدن بسیاری از معضات خواهیم بود.
5. بازتعریف نحوه استفاده از اینترنت و فرهنگ سازی در 
این زمینه، یکی از راه هایی است که می تواند مخاطبین 
را به وب گردی ترغیب کند. اگر روش های بهره گیری از 
اینترنت برای استفاده از منابع سرشار موجود در آن ، به 
مردم آموزش داده نشود، استفاده نادرست از اینترنت یا 

همان ولگردی در اینترنت صورت می گیرد.
 6. اســتفاده نادرست از ابزارهای موجود نیز یکی دیگر 
از دالیل تبدیل وبگردی به ولگردی اســت. به طور مثال 
در عین حال که اینســتاگرام برای یک فرد می تواند به 
فضای برای کسب نکات آموزشی تبدیل شود، با استفاده 
از اکسپلور نیز می توان ساعت ها وقت و بی جهت صرف 

مطالب گوناگون پیشنهادی در آن کرد.
 در این صورت به جای اینکه به دنبال اطالعات باشیم 
، تولیــد کننده اطالعــات یا صاحب پلتفــرم برای ما 
برنامه ریزی کرده اســت ؛ یعنی وبگردی می تواند به 
ولگردی تبدیل شــود ؟ در مجموع می توان گفت یکی 
از مهمترین مواردی که می تواند از ولگردی در اینترنت 
جلوگیری کند برنامه ریزی فعالیت هدفمند در فضای 
مجازی اســت و گرنه گرداب فضای مجازی می تواند 
تمام توان و اســتعدادهای بالقوه و بالفعل کاربرد را در 

خود ببلعد و نابودشان کند.

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقه

از وبگردی تا ولگردی

 وقت کشی، پیر و جوان نمی شناسد 

در این بین اگر با دقت بیشــتری به موضوع 
نــگاه کنیم ، متوجه می شــویم کــه یکی از 
دالیل بروز این مشــکات، نحوه اســتفاده 
از اینترنــت اســت. بســیاری از مــردم به 
دالیل مختلفــی نظیر مســائل اقتصادی...
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با من بخوان:

سخن شهروند؛ با من بخوان: رهبر معظم انقالب در یکی از بیانات خود فرمودند: 
"حکومت های مســتبد دنیا صرفه شان به این است که مردم سیاسی نباشند؛ 
مردم درک و تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند؛ اما حکومتی که می خواهد 
به دست مردم کارهای بزرگ را انجام دهد، نظام را می خواهد با قدرت بی پایان 
مردم به سرمنزل مقصود برساند و مردم را همه چیز نظام می داند، مگرمردمش 
بــه خصوص جوانان، و باالخص جوانان دانشــجویش می توانند غیر سیاســی 
باشند؟ مگر می شود؟ عاِلم ترین عاِلم ها و دانشمند ترین دانشمندها را هم اگر 
مغز و فهم سیاســی نداشته باشــند، دشمن با یک آبنبات ُترش می تواند به آن 
طرف ببرد، مجذوب خودش کند و در جهت اهداف خودش قرار دهد. این نکات 

ریز را باید جوانان ما درک کنند."
کتاب »روش تحلیل سیاسی«، کتابی است برای پاسخ به همین دغدغه. متن 
کتاب به شــکل کامل برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی است که در 
طول سنوات گذشته در بیانات خود از راه و روش تحلیل مسائل سیاسی سخن 
گفته بودند. این کتاب حاصل تالشی است مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم 
رهبری با هدف ارائه روش منســجم و منطقی برای تحلیل مسائل و پدیده ها 
در چارچوب تحلیلی انقالب اسالمی. این کتاب، در دو گفتار و دو ضمیمه تنظیم 

شده است.
کتاب»روش تحلیل سیاســی« دســتینه ای راه گشــا برای جوانان دانشجو و 
فعاالن سیاســی اســت و به قدری کاربردی هســت که می شود از روی دسته 
بندی های آن، تحلیل های سیاسی رایج و مرسوم را نقد کرد. این کتاب توسط 

انتشارات انقالب اسالمی منتشر شده است.

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقه

از تحلیل سیاسی تا رمان عراقی

معرفی دو کتاب به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 روایت دلخواه پسری شبیه سمیر
»روایت دلخواه پســری شــبیه ســمیر« نام 

کتابی اســت که توســط محمد رضا شرفی 
خبوشــان نوشته شــده و در قالب رمان 
به یک موضــوع مهم در منظومة انقالب 
اســالمی پرداخته است. نویسندة این 
کتــاب که پیــش از این بــا رمان»بی 
کتابی« جایزه ادبی جالل آل احمد را از 
آن خود کرده بود، دربارة کتاب»روایت 

دلخواه پسری شــبیه سمیر« این گونه 
توضیح می دهد: این کتاب مخاطب را با 

وجه سیاســی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی، 
فرهنگی و اسطوره شناسی کشور عراق آشنا می 

کند. در وجه تاریخی، مخاطب کتاب با تاریخ کشور 
عراق، انقالب اســالمی و هشت سال دفاع مقدس از نگاه 

عراق آشــنا می شود. هم چنین در وجه سیاسی دریچه ای باز می کند 
به ســنت جریان های سیاسی کشــور عراق، حزب بعث و دیگر حوادث مهم 

سیاسی داخلی و خارجی این کشور.
این کتاب درک مخاطب را از کشور  همسایه بیشتر و عمیق تر می کند و باعث 
می شــود بســیاری از توطئه های دشمنان برای ایجاد تفرقه بین ایران و عراق 

را خنثی کند. 
هم چنین در این کتاب برای اولین بار در ادبیات داســتانی به 13 ســال حضور 
حضرت امام خمینــی »رحمت هللا علیه« در نجف، با توجه به روایات مختلف 
از شــخصیت و زندگی ایشان پرداخته ایم. انتشارات شهرستان ادب، ناشر این 

کتاب است.
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 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمحمد کاظم حجازی
 مدیر اجرایی: شکیبا کولیوند

 همکاران:آزاده صفی، زهره عباسی و فرناز خوش شنو
 تلفن: 081-38321520

 نشانی: همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه قاضیان، موسسه شهید محراب آیت اهلل مدنی
http://www.shahimadani.net :سایت موسسه 

ماهنامـــــه 
تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی

شهروند:

اســتاد محمد صالح مدرســه ای چهره ماندگار از مبــارزات انقابی در دوران 
ستمشــاهی است. او در ســال ۱323 در خانواده ای فرهنگی و اصیل متولد 
شــد و همزمان با تحصیات دوره ابتدایی، مادرش دریچه ای جدید را به روی 

او گشود.
کسب معارف و علوم دینی از دوران نوجوانی موجب شد تا وی مراحل رشد 
و تکامل را به صورت صحیح طی کند.  در دوره دبیرستان، اساتیدی که خارج 
از محیط تحصیلی و مدرســه بر افکار و اعتقادات او موثر بودند،  زمینه ســاِز 
پرورِش »معلمی مثال زدنی« در آینده شــدند و بــا راهنمایی علما و آیات 
به سرچشــمه علوم دینی دســت یافت و بعدها که وارد دانشسرای تربیت 
معلم شد، از تسلت قابل توجهی بر منابع علوم اسامی برخوردار بود. حضور 
در کســوت معلمی، موجِب تربیت دانش آموزان شــد. او در پنج ساِل اول 
خدمت در اســدآباد و طی پنج ساِل دوم در همدان شــاگردان بسیاری را 

پرورش داد.
مخالفت مردم با حکومت ستمشاهی و هدایِت علما و مراجع، بستری را فراهم 
ساخته بود افرادی نظیر استاد محمد صالح مدرسه ای، نسبت به روشنگری نسل 
جوان اقدامات زیربنایی و مهمی را برای آینده داشته باشند. وی با کمک پدرش 
جلســات منظمی را در خانه قدیمِی والدین برگزار می کرد و در این رهگذر، روی 
مبانی فکری جوانان عاقمند، ســرمایه گذارِی درازمدت داشت. استاد در این 
ایام ازدواج کرد و همدلی و همراهی همسرشان، کمک شایانی به طی کردن این 

مسیرِ حساس نمود. 
 مبارزه را در روشنگری و تربیت نسل آینده ساز می دید

 نســل جوان که تشنه و جویای معارف ناب اسام بودند، فوج فوج به محفِل 
گرِم خانه استاد سرازیر می شدند و روزبه روز جلسات ایشان شلوغ تر میشد. 
ساواک که تمام رفت و آمد های استاد و شاگردانش را زیر نظر داشت، عوامل 

نفوذی را به خانه ایشان می فرستاد. 
نهضت اسامی به رهبری امام خمینی )قدس سره( در جوش و خروش بود 
و مردم همــدان نیز همپای ایرانیان برای نیل بــه مقصود تاش می کردند. 
اســتاد مبارزه را در روشنگری و تربیت نسل آینده ســاز می دید و بی وقفه 
روی مبانــی اعتقادی جوانان کار می کرد.  فشــارهای عمــاِل طاغوت رفته 
رفته افزایش یافت و باالخره نیروهای ســاواک در یورشی به خانه استاد، او 
را دســتگیر و روانه زندان کردند؛ پس از آن نیز تعدادی از شــاگردان ایشان 

بازداشت و محاکمه شدند.
اســتاد محمد صالح مدرسه ای پس از تحمل شکنجه های طاقت فرسای رژیم 
ســفاک پهلوی هنگامی که در زندانهای ستم شاهی محصور بود در آموزش های 
اعتقادی و دفاع از مبانی والیت فقیه تاشی ُمجدانه داشت و در برابر گروه های 

چپ و الئیک ایستادگی می کرد.
پس از پیروزی انقاب شکوهمند اسامی و به دعوت شهید آیت هللا مدنی، استاد 

از تهران به همدان آمد و در مسئولیت های مختلف به یاری انقاب شتافت.
  حتی »یک روز«، حقوق استانداری را نگرفت 

مدتی بعد در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بنا 
بر اصرار جمعی از انقابیون و معتمدین شــهر، مسئولیِت استاندارِی همدان 
به ایشــان محول شد و طی پنج ساِل دیگر، خود را وقِف انقاب و مردم کرد. 
او خالصانــه و مجاهدانه کار می کرد و »حتی یک روز« حقوِق اســتانداری را 

نگرفت و به حقوِق اندِک معلمی بسنده کرد.
وی با آنکه در دوران مســئولیتش بارها برای سرکشــی و بررسی مسائل جبهه 
و جنــگ در مناطق عملیاتی ماموریــت و حضور یافته بود اما پــس از دوراِن 
استانداری، »داوطلبانه، بسیجی و ناشناس« به جبهه های نبرد حق علیه باطل 

رهسپار شد.
 استاد محمد صالح مدرسه ای پس از دوران دفاع مقدس، برای ادامه تحصیاِت 
علوم دینی به قم رفت و ســالها در دروس خارج فقه شرکت نمود. ایشان طی 
شــصت ســال فعالیت و مجاهدات، با وقِف خود و خانواده اش صدها شاگرد 
تربیت کرد که اکنون شمار کثیری از آنها شخصیت های مهم نظام در دستگاه های 
مختلف و موثر هســتند. عاوه بر شاگردان، بزرگان نیز همواره از ایشان به نیکی 
یاد می کنند. مردی که استانداراِن کشور از او به عنواِن »افسانه استانداری« نام 

می برند.
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