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پدر و مادرم بود. خانواده پدرم مقيد به حجاب و چادری 
بودن، مادرم هم محجبه بود، اما خانواده مادرم خصوصا 

دخترخاله هام كه تعدادشون زياده، اينطور نبودن.
اولين بار چهارم يا پنجم دبستان چادري شدم. پارچه 
چادر مشكی سوغات رسيده بود و من از مادرم خواستم 
برای من چادر بدوزه. ولی خيلی زود پشيمون شدم حس 
كردم برام دردسرســازه و آزادی عملم رو می گيره. بچه 
بودم و نحوه دوخت چادر هم مناسب نبود. اما چون عذاب 
وجدان داشتم چادری كه برام دوخته شده رو كنار بذارم 

چند ماهی سر كردم و باالخره....
بار ديگه وقتي سوم راهنمايي بودم چادر سر كردم. 
اما فقط در بعضي جاها.اين مرحله اوج سردرگمي هاي 

من بود.
چنــد ماهي چادر رو تو كيف مي ذاشــتم و نزديك 
منزل اقوام پدري سر مي كردم. گاهی هم چادر سرم بود 

و نزديك منزل اقوام مادري تو كيف مي ذاشتم.
واي بــه وقتي كه هر دو با هم بودند البته به خاطر 

فاميل بودن پدر و مادرم اين اتفاق زياد مي افتاد.
تا زمانی كه وارد دبيرســتان شدم. در اين مرحله به 
طور جدي تصميم به اســتفاده از چادر گرفتم.از قضا با 
دوســتان دوران دبستان همكالس شدم و چادری بودن 
من براي آنها تعجب برانگيز بود. دوستای خوبی داشتم 
و تنها من تو اون ها چادر داشتم، برام سخت بود. احساس 
مي كردم نمي تونم رابطه ام رو با دوستام حفظ كنم. كم كم 

چادر سر كردن رو كمرنگ كردم.
وقتي بارون بود از پالتو و باراني اســتفاده مي كردم 
و بــه اين بهانه كه نمي تونم روش چادر بپوشــم، چادر 

رو برمی داشتم.
از طرفي خجالت می كشــيدم بدون چادر باشم و با 
چادر هم نمي خواســتم باشم . طوري كه 6 ماه از سال 

رومدام باراني و پالتو می پوشيدم حتي روزهاي گرم.
كم كم تونســتم همان سال اول دبيرستان به طور 
كامــل چادر رو كنار بذارم و مصمم بودم تا باقی عمر به 
ســراغش نرم. تو تصورات و خيال پردازی هام خودم رو 
خانمی رها از قيد حجاب می ديدم و در افكارم خودم رو 
می ديدم كه حتــی بر اين حيای ذاتی كه هنوز صداش 
می پيچيد و نمی ذاشت تا اون لحظه تكليفم روشن باشه، 

غلبه كرده بودم.
خيلی تــو اعمال دينی جــدی نبودم.گاهی اوقات 
از خــودم بدم می اومد. مثال يــك بار يكی از دخترهای 
فاميــل گفت چرا الك نمی زنی تو كه مثل فالنی خيلی 

اهل نماز نيستی..
باشنيدن اين حرف به قدری ازخودم بدم اومد كه حد 
نداشت . خودمو متفاوت ازاون می دونستم. با من خيلی 
فرق داشت. با همه غفلتم از خدا شرم داشتم و از بی دينی 
لذت نمی بردم. از بی حجابی، آرايش، رقصيدن، دست دادن 
بــا نامحرم و.... بيزار بودم. از هيچ يك از اين كارها لذت 
نمی بردم. فكر می كردم ناتوانم و نمی تونم مثل همساالنی 
كه می شناختم باشم چراكه وقتی يك گام در جهت اين 
شــباهت بر می داشتم و پوشــش و رفتارم رو مثل اونها 
می كردم زود پشيمون می شدم و دو گام عقب می رفتم.

حــس می كردم نــه خوبم نــه بد. خالصــه آخر 
سرگردونی...

بــا اين حال بــه غلط فكر می كــردم رهايی از اين 
ســرگردونی، رهايی از اين شــرم و حيا و عذاب وجدان 
دســت و پاگيره و آرزو می كردم روزی مثل خيلی ها كه 

می شناختم آزاد بشم.
پايان دوران دبيرستان آغاز دوره تحوالت فكري من 
بود. ســؤال هاي زيادي درباره خــدا، هدف از زندگي و 
خلقت و.... به ذهنم مي اومد. درس خوندن براي كنكور 
هم به اين وضعيت اضافه شد. در نظرم زندگي دنيا مثل 

درس خوندن و قيامت مثل كنكور بود.
بارهــا و بارها در خيالــم دنياگرايی رو مثل دريايی 
طوفانی و بی سرانجام می ديدم و نجات رو بر خالف جهت 
دريا. يك عده راه درست رو می رفتند و دست چندنفری رو 
هم گرفته بودن و با خود می بردن. يك عده كنار ساحل 
تذكر می دادن وارد دريا نشيد. دستهاشون رو دراز كرده 
بــودن تا نجات دهنده باشــن. يك عده هم همون كنار 
ســاحل ســرگرم بودن. يك عده داخل آب رفته بودن. 

بعضی ها جلوتر بودن وپشــت سری ها رو به جلو آومدن 
تشويق می كردن. يك عده ديگر هم در آستانه غرق شدن 

دست و پا می زدن...
صحنــه عجيبی بود و من يه پــا در آب و يه پا در 
خشكی، سرگردون و پريشان به دو طرف نگاه می كردم. 
ايــن صحنــه رو اونقدر تو ذهنم مــرور می كردم كه تو 
خواب و بيداری می تونســتم ببينم. اين افكار جزيی از 

وجودم شده بود.
تا اينكه يك روز گرم تابســتون كه همراه با دوستام 
از كالس بر مي گشتيم، بعد ازيك پياده روي طوالنی كه 
به شدت تشنه شده بوديم؛ وارد يه جايی شديم. اول فكر 
كرديم مدرسه است. از سرايدار اونجا آب خواستيم و او هم 
با روي باز و مهرباني آب خنكی آورد و مارا سيراب كرد. 
خوب كه نگاه كرديم ديديم غير از ما همه با پوشش چادر 
هستند. دختراني با پوشش زيبا و دوست داشتني. چقدر 
ديدنشون برامون جذاب بود. وقتي بيرون آمديم و سر در 
آنجا رو نگاه كرديم، فهميديم حوزه علميه خواهران است.

تا آن زمان هيچ اطالعــی از حوزه علميه خواهران 
وحتی اينكــه خانم ها هم می توننــد در مدارس دينی 
درس بخونند، نداشــتيم واين ســرآغاز تفكر ما درباره 

حجاب برتر بود.
از آن روز به بعد بارها وبارها درباره چادر حرف زديم.
گاهي وقتي دختران و زنان چادري رو مي ديديم به 
آنها حسرت مي خورديم، به آرامش و امنيت شون و البته 
حســرت من بيشتر بود. تصميم گرفتيم براي تفنن هم 
كه شــده مدتي با چادر بگرديم. براي دوستام كه اولين 
تجربشــان بود خيلي جالب بود. اما من نگرانی عميقی 

در وجودم بود...
اين چادر سركردنم با هميشه فرق داشت.عجيب برام 
لذت بخش بود . احساس سبكي داشتم. حس مي كردم 
درون چادرم آســمان پروســعتي جاريه. آسماني آبی و 
من پرنده اي ســبك بالم كه درونش درحال پروازم. اين 
احساس و افكار قند تو دلم آب مي كرد. مثل يك قصه 
اسرارآميز.گرچه براي دوستام اين يك سرگرمي موقت و 
كمرنگ بود. اما براي من شــروع يك دنياي جديد.ديگه 
اجازه نــدادم چادرم منو ترك كنه. همه چيز تند پيش 
می رفت قوی شده بودم. چادرم منو به خدا نزديك كرد. 
عشق عجيبي در من ايجاد كرد. به دنبال جواب سؤاالتم 
رفتم. مطالعه كردم. امــا الزم نبود خيلي بخونم، چون 
كافــي بود يك جمله يا يك حديــث بخونم، اونوقت تا 

اعماق وجودم نفوذ مي كرد.
احســاس يك تازه مسلمان رو داشــتم. واقعا اين 

احساس بود.
االن زندگي تازه مســلمان ها رو درك می كنم. من 
خدا رو، دينم رو، حجابم رو، همه رو ذره ذره پيدا كردم. 
قبال همه اينها بودند اما من نمي ديدم. داشتمشــون، اما 

ازآنها فرار می كردم.
بعدها در زندگي طوفان ها ديدم. حتی ظلم هايی از 
كسانی كه آنها را معتقد و متدين می شناختم.طوری كه 
اگر كمی سســتی و لغزش داشتم برای هميشه منو از 
مســير الهی دور می كرد. درخت اعتقاداتم اونقدر ريشه 
دوانده و محكم شده بود كه هيچ تندباد و طوفاني نتونست 
اونو بندازه و خوشــبختانه به اين درك رسيده بودم اگر 
عيبی هست از ما آدم هاست، دين خدا كامله و تنها راه 
ســعادت و نجات. كم نيستند انسان های وارسته ای كه 

ميشه ازاون ها الگو گرفت.
با وجود قبولي در بهترين رشته دانشگاهي واردحوزه 
علميه خواهران شدم. درست همان جايی كه عطشم رو 
پاســخ داده بود. اين بار برای عطش روح و جانم رفتم. 
همكالســی هام باور نمي كردند كه من چند ماه قبل از 

ورودم به حوزه چادري شدم.
حاال در مقطع كارشناسی ارشد رشته تفسير قرآن 
مشغول تحصيل هستم و هنوز عاشقانه چادرم رو دوست 
دارم و برام اونقدر با ارزشه كه گاهي وقتی اونو تا مي كنم 
مي بوسمش و حتي اگر كهنه هم بشه، حرمتش رو نگه 
مي دارم و از خدا می خوام كمك كنه تا در مسير خودش 
ثابت قدم بمونم و هرگاه غافل ميشم از لطف و عنايتش، 

يادم كنه و لحظه ای منو به حال خودم وا نذاره... 
منبع: پایگاه خبری پلیس

آسمان آبی چادر
تو همه آشناهام و فك و فاميل 
كسی رو مثل خودم سراغ ندارم كه 
برای چادری شــدن اين همه گيج 
بزنه و شل كن سفت كن در بياره.

از خانواده مقيدي هســتم. اما 
هرگز مجبور به اســتفاده از چادر 
نشــدم انتخاب با خودم بود. البته 
هميشــه يك حجب و حيای ذاتی 
در وجودم بــود كه هر وقت به هر 
ميــزان حجابم كم رنگ می شــد 
صدای اعتراض درونم رو می شنيدم، 
هرچقــدر هم كه ســعی می كردم 
خودم رو بــه بی خيالــی بزنم باز 

آشفتگيم رو حس می كردم.
يكــي از عوامل گيــج زدنم تو 
مســئله حجاب اختالف فرهنگي 

ســه ماه از ســال توليد و اشــتغال می گذرد اما 
همچنان تكليف برخی آزمون های استخدامی مشخص 

نشده است. 
به عنوان نمونه آزمون استخدامی معدن سنگ آهن 
گل گهر سيرجان در ارديبهشــت 94 برگزار شد، اما 
تاكنون ده ها نفر از كسانی كه در آزمون كتبی قبول شده 
و مصاحبه نيز انجام داده اند در بالتكليفی به سر می برند.
اين شركت بعد از گذشت يك سال و نيم و پيگيری 
از روزنامه ها و مســئوالن شــهر ســيرجان و اعتراض 
داوطلبيــن تعداد حدود 100 نفر را با فراخوانی كه در 
سايت خود داد جذب كرد كه اكثرا ديپلم و فوق ديپلم 
می باشند. عده ای از اين افراد برخالف آنچه كه در متن 
آگهی درج شده به شركت های تابعه داده شدند و تعداد 
كمی هم به شركت اصلی گل گهر بقيه افراد ) حداقل 
30 نفر جوان تحصيل كرده( پس از گذشــت دو سال 

همچنان بالتكليفند. 
در ايــن مــدت مســئوالن شــركت در جــواب 
پيگيری های زياد ما وعده هايی به روزنامه ها می دادند 
و ما هم به هميــن وعده ها دل خوش می كرديم مثال 
می گفتند به زودی مشــكل حل می شود اما يك سال 
ديگر هم گذشت. از آنجا كه طبق روال گذشته هر كسی 
كه آزمون و مصاحبه را قبول می شد جذب می شود ما 
هم اعتماد كرديم و بعد از قبولی خيالمان راحت بود و 
در آزمون های ديگر شركت های اقماری اين مجموعه 
شــركت نمی كرديم چون طبق مقررات افرادی كه در 
شركت های اقماری كار می كنند ديگر حق شركت در 
آزمون های شــركت مادر را ندارند و اين قانون در متن 

اگهی هم بود كه اگر كسی در شركت های اقماری است 
بايد استعفا دهد تا بتواند در اين آزمون شركت كند و 

عده ای هم استعفا دادند و هنوز بی كارند.
مشكل اين جا است كه متاسفانه اوال نتايج مصاحبه 
با اينكه 100 نفر را جذب كرده اند به طور رسمی منتشر 
نشــده و متقاضيان فقط از طريق تماس های تلفنی و 
افرادی كه در آنجا می شناختند از قبوليشان در مصاحبه 
مطلع شدند. دوما به طور رسمی گفته نشده كه آيا اين 
ازمون لغو شــده و گفته نشده است كه شما را جذب 
می كنيم و اين يعنی بالتكليفی كامل كه باعث خسارت 
بزرگی برای اين افراد شــده است كه نه راه پس دارند 
نه راه پيش.  ســؤالی كه وجود دارد اين است كه اگر 
مجموعه يا شــركت و ســازمانی فراخوان جذب داده 
وآزمون استخدامی برگزار می كند يعنی نياز به نيرو دارد 
اما اگر اين نياز وجود ندارد هدف و علت برگزاری آزمون 
چيست؟چرا جوانان تحصيل كرده در اوج نيازشان برای 
ورود به بازار كار بايد مثال تا دو ســال يا بيشتر منتظر 
نتيجه يك آزمون استخدامی شوند و با دلخوش كردن 
به وعده های داده شده از ساير فرصت های ممكن شغلی 
صرف نظر كنند؟نكته جالب اين است كه اين شركت 

به تازگی دوباره آگهی استخدام داده است.
از مسئوالن درخواست داريم موضوع را پيگيری و 
ريشــه و علت اين مشكل را پيدا كنند و جوانانی كه با 
اميد و شوق استخدام در اين آزمون شركت كرده اند را 

از انتظار و بالتكليفی نجات دهند. 
جمعی از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی 
شرکت معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان

آزمونی
 برای استخدام نکردن!

مســيح علی نژاد، تئوريســين كمپين »آزادی های 
يواشكی« و خبرنگار ضد انقالب لندن نشين، كه دو سال 
پيش با حمايت بی بی سی، راديو فردا، دويچه وله و صدای 
آمريكا پروژه ای سازمان يافته را آغاز كرد و خيلی زود هم 
با شكســت مواجه شد، اين بار با عنوان »چهارشنبه های 
سفيد«، فراخوان كشف حجاب داده است و با اين جمالت 
كه »من بی حيا نيستم«، »سبك زندگی سياه و سفيد« و 
»مسئله ما، كرامت انسان است« سعی در كشاندن عده ای 
به خيابان در روزهای چهارشنبه و شكل بخشيدن به يك 

نافرمانی مدنی به بهانه كسب آزادی كرده است.
استفاده از مفهوم »آزادی« در برخی هنجار شكنی ها، 
اين موضوع را يادآور می شــود كه هنوز آنچنان كه الزم 
است، خيلی از افراد با اين مفهوم آشنايی ندارند و عده ای 
مغرض هم از اين كج فهمی ها استفاده كرده و در جهت 
منافع خويش كه بهتر بگوييم منافع دنيای غرب، از آن 
بهره می برند. بخشی از اين توان بهره برداری، به موضوع 
كمرنگ شدن ارزش ها و مفاهيم ناب اسالمی بازگشته و 
بخش ديگر به كوتاهی در جدی گرفتن موضوع فرهنگ 

باز می گردد. 
دست كم گرفتن فرهنگ و مغفول عنه ماندن آن و 
بها ندادن در مقام عمل، مسئله ای است كه از دغدغه های 
مهم رهبرمعظم انقالب بوده است. اين دغدغه سال ها پيش 
طرح شده و بی اهميتی مردم عموماً و مسئولين خصوصاً، 
پله پله از تهاجم و شــبيخون فرهنگی آغاز و به نفوذ و 
ولنگاری فرهنگی رسيده است. اين دغدغه در اثر نفوذ و 
عدم كنترل مرزهای فرهنگی كشور، ايجاد شده و ايشان 
اين دغدغه را شــبيه دغدغه در ميدان جنگ دانسته اند، 
با اين تفاوت كه در ميدان جنگ، ســنگر رها نمی شود و 
عقب نشينی و نااميدی اتفاق نمی افتد و اين دغدغه هم 
در خطوط مقدم و هم در قرارگاه با انسان است، و اعتقاد 
به متجاوز بودن دشمن وجود دارد در حاليكه در ميدان 

فرهنگ، از توجه به اين نكات مهم غفلت می شود.
آزادی ضابطه مند است

احترام گذاشــتن به آزادی افراد، حربه ای است كه 

معموال در موضوع حجاب از سوی معاندين با اين دستور 
الهی مطرح می شــود و طبيعتا اولين نكته ای كه در آزاد 
بودن »آزادی« به نظر می رسد. موضوع قابل توجه ديگر 
در اين باره اين است كه اگر عده ای به دنبال آزادی در اين 
قضيه هستند، چه اشكالی دارد به خواست عده ای ديگر 
هم در زمينه آزادی بها داده شــود. به طور مثال افرادی 
آزادی خود را در به تملك در آوردن ديگران ببينند و افراد 
ديگری در آزار رســاندن و كتك زدن به ديگران، كسانی 
در اعتياد و آزادی های جنســی، كه در اين صورت عالوه 
بــر اينكه آزادی افرادی، آزادی ديگران را محدود خواهد 
كرد، آنارشيســم و هرج و مرج رقم خواهد خورد و هيچ 
انسان دارای عقل سليمی با اين نوع زندگی موافق نيست.
 ســؤال اينجاست كه چرا در جوامع غربی كه مروج 
و حامی اجرای پروژه هــا و كمپين هايی با عنوان آزادی 
اين چنينی در كشوری چون ايران اسالمی هستند، حجاب 
به عنوان يك حق و »آزادی« به رسميت شناخته نمی شود 
و واقعيت های متعددی گويای اين موضوع هســتند كه 

زنان و دختران مســلمان در كشــورهای مدعی آزادی، 
بارها موجب آزار مخالفان دستور حجاب قرار گرفته اند و 

عده ای هم در اين راه به شهادت رسيده اند.
تغییر مطالبات از حوزه اقتصاد

 و ایجاد »نیاز کاذب«
با نامگذاری مكرر سال های اخير با عنوان »اقتصاد« و 
توجه دادن رهبر معظم انقالب به مسئله توليد، به سادگی 
می تــوان فهميد كه دغدغه معيشــت در حال حاضر، از 
مهم ترين مطالبات جامعه اســت. اما سناريوهايی چون 
آزادی های يواشــكی و چهارشــنبه های سفيد، عالوه بر 
اينكه جامعه را به سمت بی بند و باری و الابالی گری سوق 
می دهد، می تواند هدف مهم ديگری را هم دنبال كند و آن 
تغيير مطالبات و نياز جامعه از موضوعات اقتصادی، توليد 
و اشتغال، به سمت ايجاد باور كاذب »عدم آزادی« باشد. 
به گفته جامعه شناســان، به وجود آمدن نياز كاذب 
در جامعه موجب احســاس محروميت و احساس شكاف 
طبقاتی و تبعيض اجتماعی در ميان افرادی می شود كه 

خــود را به دليل ناتوانی در بــرآوردن آن نيازها محروم 
می بينند و احساس محروميت به وجود آمده در شخصيت 
و ايمان فــرد، اختالل ايجاد می كند. در اين صورت فرد 
برای حفظ شخصيت خود به ابزارهايی متوسل می شود 
كه در روان شناسی از آن به سازوكارهای روانی يا دفاعی 
ياد می شود، كه از جمله آنها »جبران« است برای مطرح 
شــدن در اجتماع؛ و در اين ميان، دقت در عملكرد نياز، 
خواه واقعی و خواه كاذب، ذهن را بر وجود وجه اشتراك 
بين هر دو نياز كه اساســی ترين ركن آنهاست، رهنمون 
می شــود كه می توان گفت منشــا اصلی آثار فرهنگی و 
اجتماعی اســت و اثر آن در وهله نخســت، شكل گيری 

احساس نياز در وجود مخاطب است. 
تغيير اولويت ها از اشتغال و معيشت و در مقابل ايجاد 
باور و حس كاذب، از ترفندها و برنامه های عملياتی غرب 
در ايران اســت كه در اين زمينه شناختن نقشه دشمن 

اولويت دارد.
حفظ یا حذف

موضع گيری در ارتباط با موضوعات و مسائل زنان، 
از جمله مسئله حجاب، ريشه در نوع نگرش ما به »هويت 
زن«، چگونگی تعريف زن و نسبت او با مرد دارد. در طول 
تاريخ و در ميان اقوام مختلف جايگاه زن و نحوه برخورد با 
او در اجتماع همواره مورد بحث بوده است، به طوری كه 
تمدن ها و جوامع مختلف، نظريات مختلفی در اين باره 
عرضه كرده اند. اما نگاه اســالم به زن و هويت او نگاهی 
متفاوت اســت. از ديدگاه اسالم، زن در اصل حقيقت و 
خلقت خود، كمترين تفاوت، نقص و ضعفی نســبت به 
مرد نداشته و همانند او استعداد به دست آوردن مقامات 
معنوی و درجات علمی را داراست، اما در مقايسه ميان زن 
و مرد از جهت خلقت طبيعی و فيزيولوژيكی، تفاوت های 
قابــل توجهی وجود دارد و اين تفاوت ها به معنای كمال 
و نقص در هيچ كدام نيست، بلكه به معنای مكمل بودن 
يكديگر و تنوع در خلقت اســت، و بــه طور كلی تبلور 
احســاس در جنس زن، مهم ترين نكته در تبيين هويت 
اوست. زن بر اســاس حكم فطرت، عقل، تجربه و دين، 

در مقايســه با مرد، دارای احساسات و عواطف قوی بوده 
و در هنگام تصميم گيری ها در عين عقالنی عمل كردن، 
تاثير پذيری بيشتری از احساسات و عواطف خود دارد و از 
آنجايی كه راه افزايش كيفيت زندگی، مديريت احساسات 
است، حجاب و پوشش صحيح باعث ايجاد و تقويت حيا و 
عفت می شود و دارا بودن اين دو صفت، انسان را به سمت 

مديريت احساس هدايت می كند.
آنــان كه اصرار به حذف حجــاب دارند، به اين باور 
رسيده اند كه حجاب يك سيستم فكری و رفتاری است 
و بايد گفت دليل اصلی مخالفتشان با اين مسئله، آگاهی 
شــان از ورودی و خروجی های اين سيســتم است، كه 
در عين حال بخشــی از سيســتم كالن زندگی را شكل 
می بخشد. در نحوه عملكرد سيستم، عناصری به عنوان 
ورودی وارد سيستم شده و پس از پردازش و ايجاد ارتباط 
بين عناصر ورودی، برای دستيابی به يك محصول خارجی، 
از سيســتم خارج می شوند. فعل و انفعاالتی بايد در اين 
سيســتم صورت بگيرد، تا زنی كه قابليت های عقالنی، 
احساسی، علمی، جسمانی، روحی و روانی مختلف دارد، 
بتواند ايــن قابليت ها را به فعليت رســانده و تبديل به 
زنی با خصوصيات فوق شــود و حجاب يكی از بهترين 
پاســخ ها و راه ها برای رسيدن به اين مسئله است. كسی 
كــه حجاب را انتخاب می كنــد، مهارت تصميم گيری و 
مديريت احســاس را در خود فعال كرده و زمينه تمركز 
فكری و روحی الزم را برای رشد و پيشرفت همه جانبه 
ايجاد كرده اســت. حجاب يكی از ابزارها برای به فعليت 
در آوردن استعدادهای مختلف نهفته در وجود يك زن و 

از كليدهای موفقيت در زندگی است. 
از آنچه گفته شــد، می توان به اين نتيجه رسيد كه 
برخی عناصر داخلی كه بوق های تبليغاتی غرب هستند 
و جريان های خارجی، شناخت درستی راجع به موضوع 
حجــاب يافته اند و از اين رو برنامه های متعددی در اين 
راســتا اجرا می كنند تا زن را از هويت اصلی خويش دور 
ســاخته و تبديل به موجودی كنند كه جز جنســيت و 
نشــان دادن تمايز اين جنســيت با مردان، كاری از او 
ساخته نباشد و بدينوسيله زن مسلمان كه با حيا و عفت 
تعريف می شود، تبديل به فردی می شود كه برنامه های 
غرب را پياده می كند و نه آرمان گراست و نه آرمان خواه 

و ارزش های اسالمی نزد او رنگ باخته اند.
منبع: پایگاه بصیرت

ایجاد حس کاذب با طرح چهارشنبه های سفید
  شیرین زارع پور

يكی از معضالت فرهنگی و اجتماعی در جامعه كنونی ما هنجارشــكنی اســت، 
از جمله اين هنجارشــكنی ها ترويج بی حجابی و بی بندوباری اســت، متاسفانه رفتار 
دولتمردان بهره برداری سياسی است و طرح و برنامه روشنی برای حفظ هنجارهای 

اسالمی ندارند. 
به اسم آزادی بستر بی بندوباری را فراهم می كنند، هر روز شاهديم، عده ای عامداً 
يا ســهواً با لباس و مدل خاص در جامعه ظاهر می شــوند و علنا هنجارشكنی كرده 
و به ارزش های انقالب اســالمی جسارت می كنند و فرهنگ منحط و فساد غربی را 

ترويج می كنند.
در اين شرايط وظيفه نيروهای مومن و انقالبی چيست؟ آيا سكوت در اين شرايط 
جايز است، آيا بايد فريضه امر به معروف و نهی از منكر را تعطيل كرد؟ آيا بايد اجازه 
داد، با بی تفاوتی ما روز به روز ارزش ها در جامعه كم رنگ شــود؟ بله همه معضالت، 
بی حجابی و بی بندوباری نيست، معضل بيكاری،گرانی، نرخ رشد خالق، رانت خواری 
فســاد اداری هم وجود دارد بايد با آنها هم مبارزه كرد. اما ترويج فســاد اخالقی كه 
بی بندوباری مقدم آن است، اخالق را در جامعه ضايع می كند، بنياد خانواده را سست 
می كند، اعتماد عمومی را آسيب می زند، نرخ طالق را افزايش می دهد، جامعه را در 
يك كالم بی غيرت و بی تفاوت می كند، تاريخ نشان می دهد در قضيه آندولس با ترويج 
فساد اخالقی، روابط غيراخالقی زن و مرد و بی بندوباری قدرت و استحكام مسلمانان 
را به ضعف و سستی تبديل كردند. دشمن هجوم فرهنگی را با همين هدف طراحی 
و اجرا می كند، حال كه دســتگاه های مسئول بويژه دولت و مجلس نه تنها احساس 
مسئوليت برای جلوگيری از اين حركت خاموش مخرب فرهنگی )ترويج بی حجابی( 
نمی كنند، بلكه برای كســب رای و تثبيت قدرت تشويق هم می كنند بايد نيروهای 
اصيل انقالبی وارد عمل شوند و با اين پديده شوم فرهنگی مبارزه كنند. اما بايد بدانيم، 
مبارزه در اين صحنه سخت افزاری و فيزيكی نيست، البته با جريان ها و باندهای فساد و 
وابسته به دشمن بايد نهادهای ذی ربط امنيتی، اطالعاتی برخورد الزم را انجام دهند 

اما آحاد مردم انقالبی بايستی حركت نرم افزاری داشته باشند. 

در اين ارتباط چند نكته قابل توجه است:
1- بايد نخبگان فرهنگی ايجاد اين پديده شوم فرهنگی و اجتماعی را شناخته و 

برنامه راهبردی كارآمدی را برای آن طراحی كنند.
2- مســئله حجاب و رعايت عفت و غيرت از مســلمات دين مبين اسالم است، 
بايد ضرورت حجاب به عنوان يك مصونيت با مجاهدت و ارتباط سينه به سينه برای 

نسل جوان خوب تبيين شود.
 3- متدينی از مســئوالن و مديران مســلمان آموزش و پرورش به طور جدی 

آگاهی سازی دانش آموزان را مطالبه كنند.
4- صداوســيما ابعاد و زيان های بی بندوباری و بی حجابی را برای خانواده ها در 

قالب هنر به طور مستقيم و غيرمستقيم ترويج كند.
5- از هرگونه رفتار احساســی و فيزيكی تند و تيز بايد خودداری كرد، بايد باور 
كرد اكثريت افراد بی حجاب مشكلی با دين و نظام ندارند، منتهی مسائل خوب و دقيق 
برای آنها تبيين نشده است بايد با روش های مناسب و به روز، سؤاالت و ابهامات آنها 
پاسخ داده شود و با رويكرد اقناعی، آنها را نسبت به مسئله حجاب و عفت و رعايت 

اخالق توجيه كرد.
6- از همه خانواده ها خواسته شود كه در جهت استحكام نهاد خانواده، ترويج دين 
مداری و اخالق در خانواده، روابط حسنه و صميمی با فرزندان در خانواده اهتمام جدی 
بكنند، هر خانواده ای نســبت به آينده فرزندش نگران است بايد چسبندگی فرزندان 
بــه خانواده را افزايش دهد، بايد بچه ها را مومن و اخالقی تربيت كنند. هر جوانی به 

زيور تقوی آراسته شد مصون خواهد ماند.
7- حــزب اهلل با مديريت نيروهای نخبه و متدين فرهنگی در صحنه رســانه ای 
و ميدانی حضور پيدا كنند و با بحث و اســتدالل فرهنگ عفت و اخالق اســالمی را 

ترويج كنند.
بدانيــم اگــر هرچه زودتر از حالت انفعال خارج نشــويم و جلوی بی بندوباری و 

بی حجابی را نگيريم، درمان اين معضل سخت تر و ارزش ها كم رنگ خواهد شد.

بیبرنامگیدولتدرمقابلهنجارشکنیها
  لطف ا... فروزنده

سال هاســت كه ماه شمار ســال وقتی به اواسط 
ارديبهشت می رسد دلمان به شور می افتد و تا اواخر تير 
مــاه به چه كنم، چه كنــم می افتيم، كه اگر دامن مادر 
طبيعت در ميان دره ها و يا ارتفاعات زاگرس دچار حريق 

شود، چگونه آن را بايد مهار كرد.
گاهی به سادگی تمام از كنار نعش جنگل های بلوط 
عبور می كنيم كه با پيراهن سوخته، تمام غرور و صالبت 
و استواريشان در معرض باد به سخره گرفته شده و گاهی، 
به جای خالی ِســبِز آن درختان پير و كهن، يا نارس و 
جوان، آه می كشيم تا نفس هايمان در دل طبيعت، جان 
دوبــاره ای بيابند؛ اما دريغ! كه وقتــی جنگلی از انبوه 
درختــان بلوط در مقياس هكتارها دچار آتش ســوزی 
می شــود، چه باك بر لشــكر مخوف خاك تا با پوشينه 

غبار به جان نفس هايمان حمله ور شود.
لشكر خاك كه حمله ور می شود، خودی و ناخودی 
نمی شناسد و هرگز حريم و مرزی برای عبور خود قائل 
نيست، اما! درختان بلوط كه باشند، قطعا اين ديو هفت 

سر نمی تواند عرض اندامی بكند.
لشكر غبار بی محابا می آيد و بی هيچ ترسی تا آنسوی 
نگرانی های ما از ادامه حيات فرزندانمان به پيش می رود 
و ما كماكان می نشينيم! می نشينيم كه گاهی شايد به 
رسم باستانيان رقص تاتاری مرگبار شعله های افسون  ساز 

آتش در باد را نگاه كنيم.
و آيا واقعا بايد نشست و رقص ناميمون اين شعله های 
سركش و افسار گسيخته آتش در دامان طبيعت زاگرس 
را نگاه كرد؟ آيا چه كنم، چه كنم! شيوه خوبی برای مبارزه 
با هجوم آتش های فصلی و در پی آن برخواستن گرد و 
غبار و خاك اســت؟ قطعا راه چاره در سپردن مديريت 
باليا و عوارض طبيعی به خود طبيعت نيست! كه به قول 
فرمايش يكی از مسئولين محترم دعا كنيم تا باران بيايد 

و هوا را از لوث آلودگی نجات دهد.
بطور مسلم راه كارهای مديريت چنين بحران هايی، 
در دل نهادهای مرتبط با موضوع های طبيعی، از جمله 
سازمان حفاظت محيط زيســت و سازمان جنگل ها و 
مراتع و اراضی طبيعی اســت كه با استفاده از ظرفيت 
همگرايی با ارگان های نظامی و شبه نظامی و همين طور 
سازمان های مردم نهاد)ســمن ها( می توانند به بهترين 
شيوه های ممكن و با كمترين هزينه و در كمترين زمان 
الزم مديريت بحران بكنند )البته اگر خود دچار بحران 

مديريت نشوند.(
طی هفته های گذشته آتش سوزی های متوالی بويژه 
در غرب كشور دوباره توجه افكار عمومی و سازمان های 
مــردم نهاد و مدافع طبيعت را به خود جلب كرد كه آيا 
واقعا برای مهار اين آتش سوزی های قابل پيش بينی هيچ 
راه كاری وجود ندارد!؟ و آيا با هيچگونه تدبيری نمی توان 

اينجانب جانباز شيميايی 50 درصد جنگ تحميلی 
هستم. در سال 1376 حسب تقاضای مدير وقت هنرستان 
صدا و ســيمای سابق )كمال الملك فعلی واقع در ميدان 
تجريش خ ولی عصر( و نيز معاونت مالی اداری و رياست 
محترم منطقه آموزش و پرورش منطقه يك تهران، كتبا 
مقرر شــد كه فضای قسمت شــمالی هنرستان مذكور 
)حــدود 180 متر زمين و حــدود 20 بنای غير مفيد و 
مندرس( كه محل تجمع معتادين و شب خواب ها نيز شده 
بود، در اختيار حقير به عنوان همكار آموزشــی و جانباز 
شيميايی و برای »تأمين امنيت« و »سكونت« و »اشاعه 
فرهنگ قرآنی« قرار داده شود. بعدها بنده به دليل حالت 
اشتغال ناشی از جانبازی و به جهت رفع نياز دانش آموزان 
و معلمان و اهالی و ســاكنين منطقه،  محل مذكور را با 
توجه به متن قرارداد به »مؤسسه تربيت مدرس قرآنی« 
تبديل نمودم و با اجازه ضمنی و شفاهی و كتبی و دريافت 
تشويق نامه های مكرر از مديران منطقه آموزش و پرورش 
و شهرداری منطقه، مساحت بنای فضای واگذار شده را به 
حدود 200 متر مربع ساختمان قابل اسكان، ارتقاء داده و 
محل را به يكی از بزرگ ترين كانون های آموزش قرآن و به 
صورت كاماًل رايگان تبديل نمودم و الحمدهلل در اين بازه 
زمانی )حدود 20 سال( 9604 دانش پژوه قرآنی تربيت و 

تحويل جامعه اسالمی و انقالبی نمودم.
برای هزينه توسعه و احداث بنا و اعيانی و مستحدثات 
به موجب توافق نامه مكتوب تنظيمی كه به شــهادت و 
امضای 11 تن از شــورای معلمان و در راستای دستور 
رياســت و معاونت مالی اداری منطقه آموزش و پرورش 
رســيده، مقرر و توافق شد كه اينجانب محل سكونت و 
منزل شخصی ام را به فروش رسانده و مبلغ حاصله را برای 
احداث اعيانی هزينه نمايم كه مراتب كتباً در توافق نامه 
تنظيمی درج و مورد تأكيد قرار گرفته اســت. بنابراين 
منوال، قريب 20 ســال اســت كه توافق نامه مذكور در 
حال اجراست و در اين مدت تمامی هزينه های آموزش 
قرآن و تربيت مدرس از محل حقوق جانبازی اينجانب و 
كمك های مردمی تأمين شده و هيچگونه بار مالی نيز به 

آموزش و پروش تحميل نشده است.
متأسفانه به يكباره قرارداد تنظيمی فيمابين اينجانب 

و اداره آموزش و پرورش منطقه يك تهران به طور عمدی 
مكتوم شد و با طرح دعوی غيرواقع و به ناحق با انتساب 
عنــوان نازيبای »متصرف عدوانی« به اينجانب كه مدت 
قريب 20 سال عمر و سرمايه زندگی ام را مصروف همان 
هدفی كه در صورتجلسه ذكر شده بود كرده بودم،  حكمی 
خالف شرع صادر شد زيرا اصل صورتجلسه را برای ارائه 
به دادگاه در اختيار نداشــتم كه با به دست آوردن همان 
صورتجلسه مسير دادرسی در حال تعقيب و پيگيری است.
عليهذا آنچه مطمح نظر اســت اينكه، اينجانب كه 
تنها مسكن موجود خود را با تعهدی كه در صورتجلسه 
تنظيمی شــماره 1123 مورخ 1376/8/1 داده بودم به 
فروش رسانده و نسبت به احداث اعيانی در محل مذكور 
صرف و هزينه نمودم و در مدت 20 سال هم با اذن قبلی 
نمايندگان قانونی آموزش و پرورش )رياســت و معاونت 
مالی اداری منطقه( اقدام به احداث اعيانی و ترويج علوم 
قرآنی ســپری كرده ام چگونه ممكن است كه »متصرف 
عدوانی« مورد خطاب قــرار گيرم؟ در حالی كه در اين 
مدت مديد بارها تشــويق نامه های متعدد برای اين كار 
خدايی و قرآنی برای حقير از ســوی آموزش و پرورش و 

ساير ارگان ها صادر شده است.
حــال كه زمين باير محل تجمع معتادان و دزدان با 
پول فروش خانه مسكونی ام به بهترين مركز و معتبرترين 
مركز آموزشی قرآن كشــور و از طرفی به ارزش افزوده 
ميلياردی تبديل شده آموزش و پرورش با كتمان مدرك 
واگذاری، حكم رفع تصرف گرفته و بی خبر و بدون ابالغ 
حكم و اطالع قبلی اينجانب، صدها ميليون از اموال حقير 
و مؤسســه تربيت مدرس قرآنی هدی و دانش پژوهان را 

ضبط كرده و برده است.
حال از مســئوالن امر تقاضای رسيدگی به مشكل 
موجــود را دارم تا در زمانی كــه نياز به مفاهيم عاليه و 
تربيتــی قرآن در جامعه وجود دارد چراغ اين مؤسســه 
قرآنی با سابقه فعاليت 20 ساله در زمينه آموزش قرآن 
)ترجمه، تفســير، مفاهيم، تدبــر، قرائت و حفظ قرآن( 

دوباره روشن شود.
سیروس کامران ماوردیانی- رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل مؤسسه تربیت قرآنی هدی

مسببين اين آتش سوزی ها را شناسايی و يا خنثی كرد!؟
گاهی در رســانه ها و جرايد كــه پای صحبت های 
مسئولين منطقه ای می نشينيم، صحبت از گرمای فصلی 
بــه ميان می آيد و گاهی هم صحبت از عوامل انســانی 
بی مسئوليت كه در تفرجگاه ها بی توجه به حساسيت های 

الزم، آتش را به حال خود و باد رها می كنند.
ارتفاعات و مناطق صعب العبور كرمانشاه و ايالم كه 
سال های متوالی بويژه امسال در معرض اين آتش سوزی ها 
قرار دارند؛ بر اســاس گزارش هــای مردمی و بعضی از 
نهادهای مرتبط، متاسفانه از امكانات متناسب با موضوع 
اطفاء حريق برخوردار نيستند و همين موضوع موجبات 
خســارات جبران ناپذيری را فراهم كرده كه در پی آن 
وســعت قابل توجهی از جنگل های بلوط اين منطقه از 
بين رفته اســت؛ جنگل هايی كه هم تــا حدودی مانع 
پيشروی گرد و غبار هســتند و هم، زيستگاه گونه های 

مختلف حيوانی و گياهی.
ابتدايی ترين پيش بينی الزم برای مقابله با اين پديده 
فصلی مهلك، فراهم كردن امكانات مورد نياز برای اطفاء 
آن است؛ اما با توجه به موقعيت و آمايش سرزمينی اين 
منطقه كه كوهستانی می باشد، رساندن امكانات و نيروی 
انسانی به محل وقوع آتش ســوزی در سريعترين زمان 
ممكــن از اوجب واجبــات و از اولويت و اهميت ويژه ای 

می تواند برخوردار باشد.
با اين توضيح جای هيچ گونه شكی باقی نمی ماند كه 
يكی از اين امكاناتی كه در جلوگيری از گســترش آتش 
نقش به سزايی را ايفا می كند» بالگرد« است و عدم وجود 
آن، يعنی عدم دسترسی به هنگام و سريع نيروی انسانی و 

تجهيزات و امكانات اطفاء حريق در محل حادثه.
عدم امكان دسترسی نيروهای اطفاء حريق )نيروهای 
مردم نهاد و بومی( به مكان های صعب العبور، چالش جدی 

اين گروه هاســت كه در آن سو مسئولين به اين موضوع 
آگاهنــد، اما چرا اقدام موثــر و عاجلی در اين خصوص 
ندارند؟ اين پرســش گروه هايی است كه تحت عناوين 
مختلف برای كمك به حفظ محيط زيست و اكو سيستم 

منطقه، بطور مستقيم وارد اين موضوع شده اند.
با اطالعاتی كه از معاونت مديريت بحران كشور اخذ 
كرديم، متوجه شديم كه برای تمام مناطق مورد تهديد 
آتش ســوزی در كشور )14 منطقه( تدابير الزم از جمله 
حضور بالگرد در راستای چابك سازی اطفاء حريق انجام 
شــده؛ اما چرايی عدم حضور بالگرد در آتش سوزی های 
اخير مناطق مختلف كرمانشــاه و ايالم، هنوز برای ما و 
گروه های مردمی ياد شده نامشخص باقی مانده و مضاف 
بر آن، عدم واكنش متناســب با نياز برای دسترسی به 
بالگرد از طرف مسئولين منابع طبيعی كرمانشاه و ساير 
مســئولين منطقه ای، با وجود همه پيش بينی های الزم، 
سؤال ديگريست كه تاكنون بدون پاسخ مستدل است و 
كماكان اخبار آتش سوزی های پی در پی در اين مناطق 

مخابره می شود. 
واضح و مبرهن اســت كه البتــه تنها با يك بالگرد، 
آن هــم به صورت »معين« برای چند اســتان همجوار، 
شــايد نتوان در اين فصل ِگره از اين مشــكل باز كرد و 
نياز به بالگردهای ديگر، متناسب با نياز منطقه به شدت 

احساس می شود.
 و نكته آخر اينكه، در كنار هشــدارها و آموزش های 
عمومی از طريق همه رســانه ها و جرايد و تريبون های 
ممكن، بايد به ســازماندهی و نحــوه به كار گيری همه 
نيروهای در اختيار )دولتی، نظامی، نيروهای مردم نهاد 
و بومی( نيز توجه خاص كرد و با پيش بينی و پيش فرض 
قرار دادن موقعيت های اقليمی تهديد پذير، مراقبت های 

ويژه ای از مناطق بعمل آورد.

بلوط ، نشان دیرینه زاگرس در آتش   
  عزیزا... محمدی

خطوط »بی.آر.تی« و تندرو از جمله سامانه های 
كارآمد حمل و نقل عمومی در تهران و كالن شهرها 
چند سالی اســت كه حمل و نقل عمومی را دچار 
تحولی بنيادين و اساسی كرده اند. اين جريان تقريبا از 
سال 87 در مسير ميدان آزادی تا چهارراه تهرانپارس 
شكل گرفت. شكل گيری اين خطوط باعث شد كه 
سهم حمل و نقل عمومی از خيابان و معابر شهری به 
درصد قابل توجهی برسد. قاليباف شهردار تهران در 
جايی گفته بود كه ما بايد سهمی از معابر را به حمل 
و نقل عمومی اختصاص دهيم كه البته در اين راه با 
اعتراضات بی شماری هم روبرو شد مثل »بی.آر.تی« 
راه آهــن- تجريش كه بخش شــمالی آن به ميدان 
تجريش می رسد و اعتراضاتی هم صورت گرفت اما 
حمل و نقل عمومی سهم خود را از آن بازستاند. يا 
»بی.آر.تی« خاوران- آيت كه به دليل عرض كم  معبر 
با اعتراضاتی همراه شد. البته معبر كم عرض نبود بلكه 
مردم به خودرو تك سرنشــين عادت كرده بودند و 
هميشه تغيير با اعتراض همراه است. جديدترين خط 
»بی.آر.تی« كه راه اندازی شده ميدان آزادی- مترو 
آزادگان اســت. در واقع شبكه مترو و خطوط تندرو 
مكمل يكديگرند و خطوط دوگانه مترو كه در حال 
احداث اســت يا خطوط دوگانه تندرو كه قرار است 
تمام شهر را پوشــش دهد. اما سوال اينجاست كه 
چرا بزرگترين كمربندی تهران و به عبارتی شاهراه 
ترانزيت جنوب و كريدور جنوبی تهران يعنی بزرگراه 
آزادگان فاقد يك سامانه حمل و نقل عمومی است. 

اين بزرگراه كه از غرب از اتوبان همت آغاز و در شرق 
به اتوبان افسريه به پايان می رسد فاقد سامانه عمومی 
اســت. البته هميشه اين راه اندازی با اعتراض همراه 
است اما تجربه ديگر سامانه تندرو بيانگر آن است كه 
وجود اين خط يك نياز اساسی است. به دليل اينكه 
بزرگراه آزادگان به بسياری از مناطق تهران از جمله 
جنت آباد، آزادراه تهران- كرج، مخصوص، فتح تهران، 
بازار آهن، مناطق صنعتی خليج، يافت آباد، مرتضی 
گرد، علی آباد قاجار، دولت آباد، فدائيان اسالم مرتبط 
است. تقريبا حلقه اتصالی شبكه »بی.آر.تی« با احداث 

كريدور جنوبی كامل می شود.
بــا راه اندازی اين خط می توان گفت كه ســهم 
حمل و نقل عمومی از معابر شهری در شعار خالصه 
نمی شود و سهم واقعی پيدا می كند. به نظر می رسد 
كريدور جنوب می تواند مكمل بقيه خطوط مترو و 
راهگشای مردم باشد و صدالبته برون رفت از ترافيك 

و پاركينگ بزرگی به نام تهران.
احمد سیمای عراقی

با پیگیری و شکایت آموزش و پرورش انجام شد

تعطیلی یک دارالقرآن
 پس از 20 سال فعالیت موفق

لزوم توجه به حمل و نقل عمومی در بزرگراه آزادگان


