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وقتی غرب متوجه شد که موج اسالم گرایی حتی به اروپا و آمریکا رسیده 
دســت به کار شد و نوزادی را تربیت کرد تا چهره ای دروغین از اسالم را به 
نمایش بگذارد. اســم این نوزاد »داعش« بود. داعشــی که ماموریت داشت 
مسلمانان را افرادی جنگ طلب و خشن جلوه دهد. عالوه بر ماموریت داعش، 
دستگاه های تبلیغاتی هم سال هاست تمام قدرت خود را برای تخریب اسالم 
ناب محمدی به کار گرفته و متاسفانه عده ای هم در داخل کشور به منظور 
سوق دادن کشور به سمت غرب گرایی، خشن نشان دادن چهره امت حزب اهلل 
را در دســتور کار خود قرار داده اند. به لطف رشــادت و مقاومت رزمندگان 
اسالم، پرونده داعش در سوریه و عراق بسته شد. اما تفکر مسموم داعش و 
حامیانش همچنان ادامه دارد. شاید یکی از برگ های برنده رشد تفکر داعش، 
عدم تبلیغات مناســب برای ترویج اسالم ناب محمدی باشد. اسالمی که » 
اَِشّدآُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحمآُء بَیَنُهم« است. اسالمی که بیش از هر آیینی انسان 

را به زندگی شاد و سالم سوق می دهد.
چه خوب اســت در ماه پر برکت ربیع، نگاهی بیاندازیم به بیانات کمتر 
شنیده شده رهبر انقالب، که چه زیبا، لبخند و تفریح سالم را جزئی از ضرورت 

زندگی هر مسلمانی می دانند. 
چهره ها باید شاد باشد

»یکی از مقوله های بسیار مهم و یقیناً یکی از ضرورت های جامعه، لبخند 
است. لبخند یکی از نیازهای زندگی انسان است. زندگِی بی شادی و بی لبخند، 
زندگی دوزخی است. زندگی بهشتی، زندگی با لبخند است. حضرت علی)ع( 
فرمود: »المؤمن بشــره فی وجهه و حزنه فی قلبه«؛ اگر غصه ای دارید، باید 
در دلتان نگه دارید؛ مؤمن این طوری اســت. لبخند و شادی مؤمن در چهره  
اوست. اصاًل چهره ها باید شاد باشد. اگر با چهره  خودتان می توانید به جامعه 
شادی بدهید، باید این کار را بکنید. شادی الزم است و باید آن را برای مردم 

تأمین کرد.« 
)بیانات رهبری در دیدار با مسئولین صدا و سیما 83/09/11(

جهنم شدن زندگی درصورت نبودن تفریح سالم
»راجع بــه موضوع تفریحات، چیزی که می توانم بگویم این اســت که 
موضوعی بسیار مهم و اساسی است. اگر چه در جامعه، خیلی ها هستند که 
ممکن است آن را جدی نگیرند و فکر کنند که یک زندگی جامد و خشک و 
بی انعطاف و بی لبخند، می تواند زندگی موفقی باشد. اما چنین نیست. اگر در 
زندگی تفریح سالم نباشد؛ اگر آن لبخند طبیعی که ناشی از نشاط است بر 
لب انسان ننشیند، زندگی برخود انسان و بر معاشران او، جهنم خواهد شد. 
مادیات، مقدمه  زندگی خوبند؛ و تفریح، عنصر اساســی زندگی خوب است. 
فرض کنیم کسی در آمدهای مالی بسیار کالنی داشته باشد، اما در زندگی دل 
خوشی نداشته باشد. این، زندگی نیست که دارد! تفریح، از باب تفعیل است؛ 
یعنی فرح آوردن؛ یعنی ایجاد فرح. اگر فرح و شادمانی در انسانی نباشد، ولو 
خیلی هم در آمد داشته باشد؛ مقام بسیار عالی داشته باشد یا نفوذ اجتماعی 
داشته باشد، این اصالً برای او زندگی نیست و حتی نمی شود با او زندگی کرد.« 
)بیانات در دیدار گروه »ورزش و سرگرمی« صدا 71/10/01(

لبخند بهتر از دارو
»گاهی یک لبخند شما )پرستاران(، از دارو و درمانی که برای این بیمار 
به کار می رود، ارزشش بیشتر است، اثرش بیشتر است. بیمار دچار آشفتگی 
اســت، دچار ناراحتی اســت - بخصوص بیماران سخت - کمک به او، فقط 
کمک به جسم او نیست؛ جسم او را با دارو و درمان و تزریق و تدابیر پزشکی 
بایستی عالج کرد؛ اما روح او با محبت، با لطف، با نوازش، با مهربانی درمان 
می شود. گاهی این درمان روحی، حّتی جای درمان جسمی را هم می گیرد؛ 
این، هم علمی اســت، هم به تجربه ثابت شــده است که شادی روح انسان، 

شادی عصبی و احساسی انسان، بر روی جسم او تأثیر مثبت می گذارد.« 
)بیانات در دیدار گروه کثیری از پرستاران نمونه کشور89/02/01(

غلط بودن تصّور چهره  اخمو و بداخالق از اسالم
»تفریح، یک کار اســالمی اســت. من قبول ندارم کسی چهره  اسالم را 
یک چهره  خشمگین و اخمو و بد اخالق تصور کند. به هیچ  وجه، اسالم این 
نیست. چهره  اسالم، چهره  یک انسان جدی است؛ یک انسان متین. یک چهره  
جدی و متین را شما تصور کنید! این، چهره  اسالم است. یک چهره  جدی، 
در هر جای زندگی، آن کار بایســته را انجام می دهد. یک جا باید شادمانی 
کرد؛ یک جا باید تلخی نشــان داد؛ یک جا انسان با دشمن روبه روست؛ یک 
جا با غریبه روبه روست؛ یک جا با خودی روبه روست و یک جا با یک مشتاق 
و دوســت رو به روست. اینها با هم فرق می کند. یک انسان متین، چهره اش 
همه جا یکسان نیست. آن جا که با یک دشمن روبه روست، طبیعی است که 
چهره  دیگری خواهد داشت. آن جا که با یک انسان غریبه رو به روست - که 
دشمن هم نیست، اما غریبه است - یک طور روبه رو می شود، و با یک دوست 
و محبوب و عزیز و نزدیک و دلســوز، یک طور دیگر روبه رو می شود. اسالم 

این گونه است و هر جایی یک برخورد دارد.« 
)بیانات در دیدار گروه »ورزش و سرگرمی« صدا 1371/10/01(

شاد بودن محیط زندگی در زمان پیغمبر)ص(
»محیط زندگی پیغمبر، محیط شــادی هم بود؛ با افراد شوخی می کرد، 
مســابقه می گذاشت و خودش هم در آن شرکت می کرد. آن مردمی که ده 
سال با او زندگی کردند، روزبه روز محبت پیغمبر و اعتقاد به او در دل هایشان 
عمیق تر شد. وقتی در فتح مکه، ابوسفیان مخفیانه و با حمایت عّباس - عموی 
پیغمبر - به اردوگاه آن حضرت آمد تا امان بگیرد، صبح دید که پیغمبر وضو 
می گیرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده اند تا قطرات آبی را که از صورت 
و دست ایشان می چکد، از یکدیگر بربایند! گفت: من کسری و قیصر - این 
پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا - را دیده ام؛ اما چنین عّزتی را در آنها ندیده ام.« 
)بیانات در خطبه های نماز جمعه  تهران  1380/02/28(
سعی دشمن در وارد کردن تفریح های منحرف در کشور

»درس خواندن، پاکدامنی و پرهیِز از ســرگرمی های عاطل و باطل، جزو 
وظایف جوان هاســت. البته من با سرگرمی و تفریح و شادی جوان ها خیلی 
موافقم؛ اما بعضی از سرگرمی ها و تفریح های منحرف را دشمن به قصد غافل 
کــردن ما و جوانان عمداً وارد جامعه  مــا می کند. این، مخصوص جامعه  ما 
نیست؛ در خیلی جاهای دیگر هم این کار را می کنند. در یکی دو سال گذشته 

12 آذر ماه که چنــد روز از آن می گذرد مصادف 
است با روز جهانی معلوالن. در کشور ما هم مراسمات 
مختلفی در این روز برگزار می شود و معلوالن چند روزی 
در مدار خبر ها قرار می گیرند. اما نباید فراموش کرد که 
این قشر مظلوم جامعه در طول سال مشکالتی دارند که 
نیازمند توجه دائمی مسئوالن و رسانه ها است. در ذیل 

به برخی از مشکالت این قشر می پردازیم.
1. به قرار اطالع چند ســال است که اصالح قانون 
جامع حمایــت از معلولین در هیئت دولت به تصویب 
رســیده و به صورت الیحه بــرای تصویب به مجلس 
شــورای اسالمی ارسال شده است که در نوبت بررسی 
و تصویب قرار گرفته اســت ولی متاسفانه قانون قبلی 
اجرا نمی شود و الیحه پیشنهادی دولت در مجلس نیز 

تصویب نشده است.
2. همان طور که مسئولین نظام اعالم کرده اند یکی از 
مشکالت جامعه ما به ویژه معلولین بیکاری و سرگردانی 
می باشد. در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین که 
از قبل تا وضع قانون جدید رســمیت دارد مقرر شده 
3درصد از پرسنل هر ارگانی باید به معلولین برای مشاغل 
مناسب اختصاص داده شود و شغل اپراتوری تلفن نیز 
به معلولین بینایی واگذار گردد ولی متاسفانه این موارد 
و مــاده 7 قانون جامع حمایت از معلولین که در رابطه 
با اشتغال است اجرا نمی شود و سازمان بهزیستی در حد 
محدودی از نظر تعداد، سهم بیمه کارفرما را به بخش 
خصوصی جهت تشویق برای اشتغال پرداخت می کند 
که این امر نیز به علت محدودیت کافی نیســت و الزم 
است از اهرم های تشویقی دیگری برای بخش خصوصی 
از جمله معافیت مالیاتی متناسب با بکارگیری معلولین 
استفاده شــود و بودجه بیمه سهم کارفرما به حد نیاز 

افزایش پیدا کند.
3. یکی از راه های اشتغال حمایت از تولید می باشد 
همانطور که مسئولین اعالم می نمایند برای حمایت از 
تولید باید از ورود قاچاق کاال جلوگیری شــود تا تولید 
داخلی فعال باشد و آسیبی نبیند در رابطه با کارگاه های 
تولیدی معلولین، الزم است مسئولین نظام به ارگان ها 
و دســتگاه های خود توصیه نمایند برای تهیه نیازهای 
خود اولویت در خرید را از تولیدات معلولین قرار دهند 
زیرا طبق تحقیقات به عمل آمده در کشــورهای دیگر 
برای حمایت از اشتغال معلولین سازمان های ذی ربط از 
فروش تولیدات آنها حمایت می نمایند ولی متاســفانه 
در ایــران هیچگونه حمایتی از طرف مســئولین برای 
فروش تولیدات نمی شــود و آنها نمی توانند با بازار آزاد 

رقابت کنند.
4. بعد از اشتغال یکی از مشکالت افراد جامعه از جمله 
معلولین نداشتن مســکن می باشد و باتوجه به افزایش 
روزافــزون هزینه های زندگی و رهن و اجاره مســکن، 
این مشــکالت روز به روز افزایش پیدامی کند. سازمان 
بهزیســتی در طرح خانه دار کردن برای خانواده های دو 
معلولی شــرایط مشکلی از نظر آورده و وام ارائه داده که 

رهبــر انقــالب در جمع نخبــگان جوان 
فرمودند: »نخبگان عزیز خودشان از خودشان 
مراقبت کنند. جنگ است و در جنگ هم شهید 
داریم و هم جانباز، اما نخبه و دانشــمند نباید 
اسیر بشــود. این در درجه اول به عهده خود 

نخبه است باید مراقبت کند از خودش و...«
ظاهرا ایــن مطالب خطاب به همان جمع 
جوانان و کسانی است که در آن جلسه حضور 
داشتند و آن روز مخاطب مستقیم حضرت آقا 
محسوب می شــدند اما حقیقت چیز دیگری 
است و مثل همیشه، عبارات ایشان کل جامعه 
نخبه کشور را شامل است و این تذکرات مربوط 
به همه آنهایی است که از هوش و خالقیت و 
نبوغ فکری و کارآفرینی برخوردارند و در یک 
زمینه و کار و رشته نسبت به سایر افراد توانایی 
باالتری دارند و در تولید و گسترش علم، هنر، 
فرهنــگ، مدیریت و امثال آن اثر محســوس 
می گذارند و به رشــد و توسعه علم و اعتالی 

جامعه کمک می کنند.
 به عبارت دیگر، اگرچه این مطالب در جمع 
تعــداد محدودی با عنوان نخبه مطرح شــده 
ولی مخاطب آن خواص جامعه، دانشــمندان، 

10 مطالبه مهم جامعه معلوالن و نابینایان کشور 
از مسئوالن 

نگاهی به رهنمودهای رهبر انقالب در جمع نخبگان جوان و جایگاه معلمان در نخبه پروری

نخبگان در جنگ نرم نباید اسیر شوند
دکتر شعبانعلی رمضانیان

برجســتگان، اهالی فکر و اندیشه و صاحبان 
علم و فرهنگ هستند که به نوعی جامعه عظیم 
فکری و نخبگی کشور را شامل می شوند و در 
تولید و گسترش دانش و فرهنگ نقش و تاثیر 
بسزایی دارند. اکنون رهبر انقالب به همه آنها 
توجه می دهند که بدانند شرایط، شرایط جنگ 
نرم است و در این جنگ اگر کشته یا مجروح 
شوند، ایرادی نیســت ولی باید مراقب باشند 

که اسیر نشوند.
اسارت در جنگ نرم

 به چه معناست؟
 اهل نظر نســبت به کلمه اسیر و اسارت 
توجه زیادی نشــان داده و از آن برداشت های 
مختلفی ارائه داده اند. معروف ترین تعریف اسیر، 
کســی است که هنگام جنگ نظامی به دست 
دشمن گرفتار  شود و به اسارت )دربند( درآید، 
اما بعضی این عبارت را برای بردگان و کنیزان 
نیز به کار برده اند که در حقیقت آنها خریداری 

می شوند و به ملکیت ارباب در می آیند.
در جاهایی نیز عبارت اسیر برای بدهکار و 
مقروض و مدیون نیز به کار برده شده است که 
وجه  اشتراک همه آنها، معنای دربند، بی اراده و 
کسی است که اختیار و آزادی از او گرفته شده 
است. به نظر می رسد مراد حضرت آقا نیز همین 
عبارت و همین معنا بوده اســت. یعنی انسان 
دربند، بی اراده و کســی که به دالیل مختلف، 
اختیار و آزادی او را گرفته اند و جسم و جانش 

را در حصار کرده اند. بنابراین اسیر در این معنا 
یعنی آن کســی که به هر دلیلی دشمن بر او 
تسلط پیدا کرده و به او اجازه نمی دهد به میل و 
خواست خویش عمل کند و مجبور است، همان 

کاری را بکند که اسیر کننده از او می خواهد.
 این اســارت می تواند بی اختیــار، در اثر 
بی دقتی و گرفتار آمدن در محدوده دشــمن 
واقع شــده باشد و یا با دست خود و به میل و 

اختیار به وجود آید.
مغرور شدن، مقروض شدن، زیر دین کسی 
قرار گرفتن و مدیون شــدن، خود فروختن و 
واگذار کردن اختیار و افکار و اندیشه ها به غیر، 
اینها همه می توانند از مصادیق اســارت باشد 
که دانشمند و محقق باید نسبت به آنها پرهیز 

کند و مراقب باشد به چنین دام هایی نیافتد.
 انســان ها در همــه حــال دارای امیال، 
خواســته ها و مصالحی هســتند و به تناسب 
آن، اختیــارات و توانایی هــا و امکاناتی دارند 
کــه می توانند برای تحقق خواســته ها به کار 
گیرنــد، وقتی که به هر دلیلی از خود ســلب 
اختیــار و اراده می کنند و تحت اراده دیگران 
قرار می گیرند، داشته هایشــان کمکی به آنها 

نمی کند و قادر به پیگیری خواسته های خود 
نبــوده و باید همان چیزی را بخواهند و برای 
تحقق آن تالش کنند که صاحب اختیارشان 

از آنها طلب می کند و می خواهد.
همه طمــع ورزان و زیاده خواهان برآنند تا 
اختیار و اراده انســان های دیگر را به دســت 
بگیرند و کاری کنند تا دیگران مطابق میل آنها 
و برای آنها کار کنند. دشمنان ایمانی از داخل 
و دشمنان سیاسی از خارج عالقه مندند انسان 
را به اسارت بگیرند. کفار، مشترکان، منافقان 
و جریان ها و گروه های سیاسی، ابلیس و نفس 
اماره هر کدام چنین میلی دارند و حتی زن و 
فرزند و مال و امیال نیز اگر بر انســان سیطره 
پیــدا کند، همین خاصیت را دارد. همه با فرد 
مبتالبه و اســیر، همان می کنند که دشــمن 

بیرونی و ابلیس می کند.
چرا تسلط بر نخبگان

 برای دشمن مهم است؟
 اینکه رهبر انقالب خطاب به جمع نخبگان 
جوان می فرمایند: »جنگ اســت و در جنگ 
شهید و جانباز پذیرفته شده است ولی اسارت 
نه« به این خاطر است که دانشمند و نخبه در 
وسط میدان جنگ نرم)میدان دار( است، او نباید 
از خود ســلب اختیار کند و نباید بگذارد اراده 
و اختیارش به دســت دشمن بیفتد. دشمنان 
ایمانی و سیاســی از داخل و خارج، به دنبال 
نفوذ در خواص و نخبگان هستند تا از آن طریق 

در امور اجتماع و عموم مردم تسلط پیدا کنند. 
لذا به انحاء مختلف سعی می کنند نخبگان را 
خریداری و یا وامدار و مدیون خود کنند تا به 
واســطه آنها یا حتی به دستشان، آن کاری را 
بکنند که می خواهند. اینجاست که نخبه باید 
مراقب خود باشد و نسبت به همه طمع ورزان 
خارجی و داخلی حساسیت داشته باشد و اجازه 
ندهد مدیون و مقروض و وابسته و دلبسته به 
آنها شــود تا مجبور شــود پا بر روی وظیفه و 
حق بگذارد و به خود و میهن خود خیانت کند. 

جایگاه معلمان 
در نخبه پروری

هــم از لحن و بیان رهبــر انقالب و هم از 
تعریف نخبه و دانشــمند حاصل می شود که 
منظور از این ســخنان، تمامی خواص و اهالی 
فکر و فرهنگ هســتند و لذا معلمان در این 
میــان نه یکی از نخبــگان، بلکه از مهم ترین 

آنها هستند.
به فرمایشــات معظم لــه در هفته معلم 
سال 9۵ توجه کنید. در آن سخنان که تمام 
مخاطبین ایشان جامعه معلمی بودند نیز تحت 
عنوان اینکه »ما به دنبال چگونه نسلی هستیم 

و استکبار به دنبال چگونه نسلی است« بیان 
کردند که »نظام استکبار بسیار عالقه مند است 
و برای عالقه خود کار و تالش می کند که در 
کشوری مثل ما، نسلی به وجود آورد وابسته 
و دلبســته به غرب به گونه ای که نه تنها در 
مقابل غرب نایستد و تسلیم باشد، بلکه به میل 
و اراده خود، برای اســتکبار کار کند و حتی 
حاضر باشد از مال و جان و آبروی خویش نیز 
هزینه کند تا خواســت و اراده آنها )دشمن( 

محقق شود...«
لذا حتمــا معلمــان یکــی از نخبگان و 
ازمخاطبان اصلی فرمایشات حضرت آقا هستند 
چون قاطبه آنان صاحبان هوش، خالقیت، نبوغ 
وتوانایی باال هستند و شغلشان هم، جزو مشاغل 
مهم و اثرگذار اســت. بنابرایــن از این منظر 
معلمان جزو نخبگان جامعه هستند و عالوه بر 
آن، به لحاظ آنکه تعلیم و تربیت جامعه را در 
اختیار دارند و به نوعی با نخبگان آینده سر و 
کار دارند و آنها را می پرورانند، میزان تاثیر آنها 
بیشتر شده و اهمیت شان افزایش پیدا می کند 
لذا؛ حتما باید خود را مسئول بدانند و شرایط 
ایــن روزها را به خوبــی درک کنند و مراقب 

اسارت به دست دشمن باشند.
متاسفانه هم دشمنان بیرونی و هم دشمنان 
درونی، به اهمیت این قشر پی برده اند و تمایل 
زیادی دارند که بتوانند آنها را به نحوی در بند 
خودشان بگیرند. دشمنان عالقه زیادی دارند 

که معلم را بخرند یــا او را وام دار خود کنند، 
کاری کنند که معلم مقــروض و مدیون آنها 
باشد تا به واسطه همان دین، میل و اراده آنها 

را بکار بگیرد. 
سیاســت زدگی در آمــوزش و پــرورش، 
غرب زدگی و وابســتگی فکری و فرهنگی به 
غرب، بازیچه زرمداران و زورمداران سیاســی 
شــدن، اسیر مادیات شدن، دنیاخواهی و دنیا 
طلبی، زیر پرچم احزاب و تفکرات آنها )خارج 
از اســالم و انقالب( قرار گرفتن، اســیر هوا و 
هوس شــدن، فســاد از هر نوعی، خود بزرگ 
بینی، بی تفاوتی، نداشتن احساس مسئولیت، 
فریب وعده هــای دروغین دیگران را خوردن، 
اســیر علم و عبارات و واژه های محدود علوم 
تجربی شــدن، خودباختگی و از دست دادن 
روحیــه اعتماد به نفس؛ همه و همه به نوعی 
آزادی و اختیار و تفکر معلم را محدود و جسم 
و جانش را دربند می کنــد، لذا در درجه اول 
خود معلم باید از خودش، از اختیار و اراده اش، 
از شأن و منزلتش مراقبت کند و مواظب باشد 
که به دست دشمنان نیفتد و بداند که تزکیه 
نفس، رعایت تقوا، مراقبت از خود، مراقبت از 

فکر و عقیده، دچار غفلت نشــدن، دچار غرور 
نشدن، دلبسته به غرب نبودن، فریب احزاب و 
گروه ها را نخوردن، فریب وسوسه های درونی 
را نخوردن، بی اعتماد به خدا نشــدن، روحیه 
اعتماد به نفس را از دست ندادن، جذب افراد 
دلبسته به دنیا نشدن، هم نشینی و مجالست 
با افراد ضعیف النفس پیــدا نکردن، آگاهی و 
دشمن شناســی و پرهیز از دشــمن و...اینها 
مراقبت های فردی معلم به حساب می آید که 
می بایست رعایت کند و به همین نسبت دیگران 
نیز باید به او کمک کنند و مراقبت و مواظبت 
کنند تا او به اســارت دشمن در نیاید و اسیر 

خواسته های دیگران نشود. 
تامین نیازهای اساسی معلم، فراهم آوردن 
حداقل هــای زندگی معمولی، تقویت معرفت، 
تقویت ایمان، تقویت باورها و اعتقادات، افزایش 
به موقع و متناســب آگاهی هــا و اطالعات، 
مراقبت های درونــی، مراقبت های محیطی یا 
بیرونی، امر به معروف، نهی از منکر، نظارت و 
کنترل سازمانی و تشکیالتی و تذکر و یادآوری 
به موقــع و... نیز از مصادیق کمک دیگران به 
حساب می آید که انتظار است برای حفظ مقام 
معلم و برای پرهیز از وابستگی و دلبستگی و 
مقروض شدن و مدیون شدن معلم و واگذاری 
اراده و اختیــار او به غیر، صورت گیرد و اجازه 
داده نشود معلم اسیر دشمن شود و برای او و 

به جای او، نسل آینده را پرورش دهد.

ضرورت لبخند
 و تفریح سالم

 در کالم رهبری

علت تالش برخی برای خشن نشان دادن چهره اقشار مذهبی چیست؟

خبرهای متعددی داشتیم که در کشورهای مختلف آسیایی - مثل مالزی و 
چین و... - و حّتی کشورهای اروپایی، سی دی هایی که به صورت قاچاق وارد 
کشورشان شده بود و آنها برای جوان ها گمراه کننده و مضر تشخیص داده بودند، 
جمع آوری و منهدم کردند. در واقع با این ســی دی ها مثل مواد مخدر - که 
دوروبر اینها گشتن، برای جوان ها گناه است - برخورد کردند. کسانی هم که 
این محصوالت را قاچاق می کنند، غالباً صهیونیست های خبیث هستند؛ اینها 
عامل گمراهی و فســاد جوان ها در خیلی از کشورها، بخصوص در کشورهای 
اسالمی، و به طور ویژه در ایران هستند. چرا؟ چون از آینده ایران می ترسند.« 
)بیانات  در دیدار جمعی از اعضای انجمن  های اسالمی دانش آموزان  83/12/24(

ساخت برنامه تفریحی برای مردم عبادت است
»در چهره  اسالم، تفریح و ادخال سرور - دیگران را مسرور کردن، خشنود 
کردن، خوشــحال کردن، شاد کردن و امیدوار کردن - جای بسیار حساسی 
دارد. بنابراین، شــما همین طور که یک کار تفریحی را انجام می دهید، یک 
نمایش اجرا می کنید، یک ماجرای طنزآمیز را بیان می کنید، یک شــعر اجرا 
می کنید و می خوانید یا یک مســابقه اجرا می کنید، در همان حال احساس 
کنید که یک عبادت انجام می دهید. حقیقتاً همین اســت. این یک واقعیت 
است. احساس کنید که بخشی از آن مجموعه ای را که زندگی اسالمی برای 

انسان ها در نظر گرفته، متعهد می شوید و انجام می دهید.« 
)بیانات در دیدار گروه »ورزش و سرگرمی« صدا1371/10/01(
چند شاخصه از الزامات برنامه های تفریحی در کالم رهبر انقالب

1.برنامه های تلویزیون باید شاد باشد
»»نباید نمایشنامه هایی پخش کنید که فضای زندگی را تلخ می کند. ایجاد 
نگرانی، اضطراب و دلهره، لزومی ندارد... ما متأسفانه در صدا و سیما - بخصوص 
بیشــتر ســیما - از این چیزها زیاد داریم. تلویزیون را باز می کنیم، می بینیم 
دعوای خانوادگی است و دو نفر دعوا می کنند. شما در خانه تان هم که نشسته 
باشید، اگر از خانه  همسایه تان صدای دعوا بیاید، ناراحت نمی شوید؟ مگر آدم 
دعوا را خودش باید راه بیندازد یا جلوی چشــم خود انســان باشد تا ناراحت 
شود؟ فیلم، طبیعتش این است که انسان را در فضای حادثه ببرد؛ وااّل فیلم 
نیســت. وقتی انســان می رود در آن فضا، می بیند این فضا، فضای دعواست؛ 
فضای جنگ و جدل اســت و زن و شــوهر با هم دعوا می کنند. این را چرا 
منتقل می کنید؟... از هر چیزی که مأیوس کننده اســت، باید به کلی پرهیز 
شود. برنامه ها باید شاد باشد. شادی را، فرح را و سرور را، اصل قرار دهید. هر 
پیامی هم که می خواهید بدهید، در البه الی این شادی بیاید. چرا پیام ها در 

البه الی موضوعی ناامید کننده باشد؟«
)بیانات در دیدار گروه »ورزش و سرگرمی« صدا 1371/10/01(
 2.هدف خنداندن نیست، خنده باید آسایش و آرامش را همراه 

داشته باشد
»این نکته  بسیار مهمی است که اصاًل از تفریح مقصودمان چیست؟ شما 
انســان های برگزیده ای هستید. آن جا ننشسته اید که فقط مردم را بخندانید. 
فقط خنده که نیست. مقصود این است که این خنده، آسایش به روح بدهد 
و آرامشــی ببخشد. همان طور که گفتیم، جامعه مثل کارخانه  عظیمی که از 
فوالد درست شده و یک میلیون قطعه فوالد را حرکت می دهد؛ سایش دارد، 
استهالک دارد، لذا گاهی مقداری روغن لطیف و خوشرنگ، تمام سایش ها را 
از بین می برد و کار، تندتر، روان تر و بهتر انجام می گیرد. تفریح، چنین نقشی 
دارد و باید به حرکت کلی جامعه کمک کند. شما باید با برنامه های تفریحی تان، 
امید ببخشید. اگر مجموعه  کار شما، از اول تا آخر ناامید کننده باشد، از ارزش 
ساقط خواهد شد؛ یعنی همه  آنچه که انجام شده، هیچ می شود. مثل این که 
شما با بهترین ابزارهای نقاشی، یک تابلو بد بکشید. ما باید کاری کنیم که در 
دل مردم، نور امید بدرخشد. انتقاد و طنز، همه اش خوب است؛ تا این حد اثر 
دارد و شما می توانید کار را به این شکل هدایت کنید. باید امید ایجاد شود و 

نور امید در دل ها بدرخشد...«
 )بیانات در دیدار گروه »ورزش و سرگرمی« صدا 71/10/01(

3.پرهیز از ابتذال برای شادی دادن به مردم
»شــادی الزم اســت و باید آن را برای مردم تأمین کــرد؛ منتها این کار 
برنامه ریزی می خواهد... مراقب باشید شادی در مردم با لودگی و ابتذال و بی بند 
و باری همراه نشود؛ از این طریق به مردم شادی داده نشود. همه جور می شود 
به مردم شادی داد؛ از نوع صحیح آن شادی داده شود. گاهی اوقات یک لطیفه 
یا یک تعبیِر به جا مخاطب را شاد و خوشحال می کند؛ گاهی هم ممکن است 
یک آدم لوده با ده جور ادا درآوردن، نتواند آن طور شادی را ایجاد کند. شادی 
کردن و شــادی دادن به مردم، به معنای لودگی نیست... طنز فاخر و برجسته، 
یکی از هنرهاست. طنز، هنر خیلی بزرگی است... طنازهای واقعی را تقویت کنید، 
پرورش دهید و کمک کنید تا طنز بیاورند. طنز، یعنی مطلب مهِم جدی که با 
زبان شوخی بیان می شود؛ محتوا و معنایی در آن هست، منتها به زبان شوخی.« 
)بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما   83/09/11(
با نگاهی گذرا به بیانات رهبری درمی یابیم، که برای ایجاد »تمدن نوین 
اســالمی«، می بایســت به تمامی توصیه های امامان و پیشوایان معصوم»ع« 

عمل نمائیم، که یکی از فرامین مهم آن ضرورت زندگی سالم و شاد است.
گردآورنده: حسن عبدالصمد

   نمایش »خودرو« یا نمایش »زن«؟!

دیرزمانی نه چندان دور این »انقالب اسالمی« 
بود که به مدد روح مسیحایی امام خمینی )ره( 
به زنان جامعه عمقی دوباره بخشید و »زن« را 
از صرف توجه به کالبد جسمانی اش فراتر دید.

زنی که تا دیروز با هزار رنگ و لعاب و آرایش، 
خود را به متنزل ترین مقام انسانیت برای تبلیغ 
کاالی شرکت ها و کارخانه ها رسانده بود، هویت 
واقعی خود را به دست آورد و به جایگاهی رسید 
که به تعبیر بنیانگذار همین انقالب »از دامنش 

مرد به معراج می رسد.«
این »زن طراز انقالب اســالمی« توانست با 

الگوگیری از مبانی اصیل اسالمی در جبهه های 
فرهنگی و اجتماعــی و حتی بحبوحه جنگ 
پــا به پای مردان و در بســیاری موارد جلوتر و 
جدی تر از آنان در عرصه های کارزار این انقالب، 
باشکوهی وصف ناشدنی وارد میدان مبارزه شود 

و حضوری مهم و تأثیرگذار را تجربه کند.
همین حضور موفقیت آمیز بود که چشــم 
طمع بدخواهان نظام را متوجه نقطه ثقل این 
انقالب یعنی زنان جامعه نمود. زنانی که به حق 

پرچم داران فکری و عمود خیمه خانواده اند.
نسخه های پوسیده و نخ نمای غربی از »زن« 

که دیرزمانی است امتحان مردودیت خویش را 
به بدترین وجه ممکن پس داده اند، با تالش هر 
چه تمام تر و از طریق رســانه ها و سایر ابزارهای 
فرهنگی برای الگوسازی در کشورمان در دستور 
کار رسانه ها و متولیان فرهنگی غرب قرار گرفت.
متأســفانه در چند ســال اخیر هم، غفلت 
بسیاری از مسئوالن فرهنگی کشور در این زمینه 
عرصه را برای جوالن چنین تفکرات زهرآگینی 
بازتر نمود و زن بــا تکیه  بر جذابیت های صرفاً 

ظاهری و جسمانی هر چه بیشتر تبلیغ شد.
امــا کاش ماجرا به همین جا ختم می شــد. 
در چند روز گذشــته شاهد اتفاق نادر و عجیب 
دیگری بودیم که مهر تأییدی بر ادعاهای ما در 
این عرصه است. در نمایشگاه  خودروی کشور و 
در کمال ناباوری دو زن بالباس های نامناسب و 
چسبان و آرایش در کنار خودرویی لوکس، جهت 

تبلیغ خودروی موردنظر قرارگرفته اند.
نخستین سؤالی که به ذهن خطور می کند 
آن است که »این نمایشگاه تبلیغ خودرو است 

یا زن؟!« و صد افسوس و تعجب که به کدامین 
مجوز مسئوالن برگزارکننده این نمایشگاه به 
خود اجازه داده اند که از جنس لطیف و شریف 
» زن« به عنوان عروسکی برای تبلیغ کاالی خود 

استفاده کنند؟!
خوب است این مسئوالن از خواب  سنگین 
خود بیدار شوند و بدانند چنین عرض اندام هایی 
توسط زنان، اگر در کشورهای غربی مرسوم و 
معمول است بهایش از دست رفتن کانون گرم 
خانواده است که همین کشورها به سخت ترین 
وجه ممکن در حال پرداختن تاوانش هستند.

زنان جامعه ما با الگوگیری از کامل ترین زن 
تاریخ بشریت یعنی »زهرای اطهر« تاریخ ساز 
و آینده ساز ایران اسالمی خواهند بود و اجازه 
نخواهند داد ســبک  نمایــش زن غربی،  در 

کشورمان مرسوم مهمول شود.
پایان ســخن آنکه مردم کشــور ما بعد از 
این اتفاق تأســف برانگیز، مطالبه به حق  خود 
را برای چنین توهیــن و تنزلی در حق مقام 
واالی »زن«، محفوظ نگه  داشته و از مسئوالن 
و متولیان امر مذکور، خواهان پاسخگویی صریح 

به موضوع هستند. 

سمیرا خطیب زاده 

غیر قابل اجرا می باشد و برای دیگر معلولین نیز تاکنون 
هیچ طرح و برنامه ای برای خانه دار شــدن آنها در دست 
اقدام نمی باشد. سؤال اینجاست که مددجویان متاهلی 
که اکنون مستاجر می باشند و به سختی هزینه زندگی 
و اجــاره خود را تأمیــن می کنند و بعضا هم نمی توانند 
آن را تامین نمایند چگونــه می توانند مبلغی به عنوان 
آورده تهیه و از طرفی اقساط وام را پرداخت کنند. یعنی 
یک مددجوی معلول باید درآمدی داشــته باشد که هم 
هزینه زندگی و هم اجاره را تامین کرده و هم پس انداز 
داشــته باشد که پیش قسط مســکن و هم اقساط وام 
را پرداخــت نماید که این غیر ممکن به نظر می رســد. 
بنابراین این راهکار برای اکثر مددجویان مشکل گشــا 
نمی باشد. پیشنهاد می شود بنیاد مسکن و دیگر ارگان ها 
و سازمان های ذی ربط برای معلوالن مسکن های مناسبی 
را تهیه کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار 
آنها قرار دهند. این اقدام باعث ایجاد ده ها و صدها شغل در 

زمینه فراهم شدن امکانات ساختمانی می گردد.
۵. طبــق اظهارات وزیر محتــرم تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی جهت حمایت از مددجویان تحت پوشــش 
ســازمان بهزیســتی و کمیته امداد باید در هر ســال 
چند نوبت سبد کاال به این گروه ها اختصاص یابد ولی 
طبق بررســی های به عمل آمده تعداد قابل توجهی از 
معلولین نیازمند شامل سبد کاال نمی شوند و هیچکس 
در ســازمان بهزیستی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه نیز 
پاســخگو برای اصالح و تکمیــل این گروه هدف برای 

نوبت های بعد نمی باشد.
6. تا چند ســال پیش سازمان بهزیستی به منظور 
تسهیل در امور درمانی معلوالن، بر اساس تقاضایشان 
نسبت به برقراری بیمه تکمیلی اقدام می نمود و هزینه 
آن را نیز تقبل می کرد. متاســفانه سازمان مذبور به هر 
دلیلی رویه و سیاســت خود را در این خصوصی تغییر 
داده و ضمن قطع بیمه تکمیلی به آنها اعالم کرده که در 
هنگام بیماری، مددجو مخارج مربوطه را پرداخت نموده 
و با ارائه فاکتور بیمارستان یا مرکز درمانی هزینه آن را 
دریافت نماید ولی علیرغم طرحی که خود سازمان ارائه 
داده بود، هزینه درمانی معلولین را پرداخت نمی نماید 
و معلولین را در سرگردانی و نگرانی قرار داده است که 
می طلبد مسئولین در اسرع وقت، این مشکل طاقت فرسا 

را از سر راه معلولین دردمند بردارند.
7. در اکثر کشورها مبلغی به عنوان حق معلولیت 
برای هزینه های اضافی به معلولین پرداخت می شود. این 
موضوع در کشور ما تحقق نیافته و حداقل به معلولین 
بیکار و متأهل و مجرد تا زمان اشتغال به کار مبلغی به 
عنوان مستمری پرداخت نمی نمایند تا جبران هزینه های 
زندگی آنها بشود. در این رابطه سازمان بهزیستی اخیراً 
با قانون جدید فقط مستمری تعداد محدودی که قبال 
مستمری بگیر بودند را مقداری افزایش داده که کافی 
نمی باشد، ولی افرادی که تحت پوشش مستمری نیستند 

اقدامی برای آنها انجام نشده است.
8. قبل از انقالب بلیط قطار برای معلولین از جمله 
نابینایــان رایگان بود. پس از پیروزی انقالب و تصویب 
قانون حمایت از معلولیــن هزینه بلیط برای معلولین 
نیم بها شــد ولی شرکت رجا اعالم نموده که الزم است 
دولت بودجه مربوط به نیم بها را به شرکت رجا پرداخت 
نماید زیرا آن شرکت بخش خصوصی می باشد، لذا همان 

قانون نیم بهاء نیز اجرا نمی شود.
9. طبق قانون جامع حمایت از معلولین، در هفته 
2 ســاعت از برنامه های صدا و سیما باید به برنامه های 
معلولین اختصاص یابد تا مشــکالت فرهنگی و موارد 
دیگری که الزم است در صدا و سیما اجرا شود برطرف 
گردد و معلولین از این طریق بتوانند با مسئولین و مردم 
ارتباط برقرار کنند و توانمندی های خود را نشان داده 
و مطالبات را مطرح نمایند و مســئولین ذی ربط نیز از 
طریق صدا و ســیما با معلولین ارتباط بیشتری داشته 
باشند. ولی متاســفانه بعضا به مناسبت هایی از جمله 
23 مهر روز جهانی نابینایــان یا 12 آذر روز معلولین 
بعضی از مسئولین سازمان بهزیستی در مصاحبه های 
رادیویــی و تلویزیونی خود به تبلیغات کارهای مربوط 
به خود می پردازند که این امر کافی نمی باشــد و یک 

طرفه خواهد بود.
10. تا چند ســال قبل مرکــز نابینایان رودکی در 
تهــران، قرآن و کتاب های دیگــر را به خط بریل برای 
نابینایــان تهیه می نمود و با قیمت های نازلی در اختیار 
سازمان بهزیستی استان ها قرار می داد و در استان ها این 
کتاب ها به صورت رایگان یا به صورت امانت در اختیار 
متقاضیان قرار می گرفت. چند سال است که مرکز رودکی 

به بخش خصوصی واگذار و تهیه قرآن به تشــکل های 
غیردولتی واگذار شده است. اکنون قیمت قرآن با ترجمه 
و قیمت کتاب مفاتیح به خط بریل هرکدام حدود 600 
هزار تومان می باشــد. چرا دولت و ســازمان بهزیستی 
برای تهیه قرآن مورد نیاز دانش آموزان و دانشــجویان 
و متقاضیان دیگر، تســهیالتی فراهم نمی کنند و جای 
تعجب اســت که در نظام جمهوری اسالمی تهیه قرآن 
و کتاب ادعیه برای نابینایان تا این اندازه مشکل باشد.

امید است مسئولین نظام جهت حمایت از این قشر 
محروم و نیازمند اقدامات مناسبی انجام دهند تا معلولین 
ازجمله نابینایان و کم بینایان احساس کنند مسئولین 
نظام از جمله وزارت رفاه و ســازمان بهزیستی در رفع 
مشکالت و نارسایی های آنها خالصانه تالش می نمایند.
جامعه اسالمی نابینایان استان اصفهان


