
توجه به سیاست های اقتصادی ناکارآمد کسانی  با
امکانات در دستشان بود یا هست . رهبر انقالب امام 

خامنه ای با انتخاب عالمانه ای که به نفع همه مردم و 
حمایت از کاالی »دولت است شعار سال جدید را 

نامگذاری کنیم.امیدواریم امسال مسئوالنی   «ایرانی
مخاطب باید ها هستند  و مردم و تولید کنندگان این 

 شعار را جامه عمل بپوشانند.

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش 
به سمت مصرف کاالهای خارجی در کشور ما وجود دارد 

و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای 

اصالح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم 
و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف 

 جهاد اقتصادی را شاهد باشیم.

تاکید بر مصرف کاالی ایرانی ، فقط توصیه ای برای 
مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با 

ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجازه ندهد که 
مشتریان به کاالی خارجی تمایل پیدا کنند . تولید 

کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کاالی 
مرغوب به او بدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس 

ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای 
آن نیست که مردم ، چشم بسته کاالی نامرغوب و گران 

بخرند . برای ریشه کن کردن عادت مصرف کاالی 
خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود 

رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با 
استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت .بلکه 
منظور این است که مشتریان ضمن خرید کاالی داخلی 
، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید 
کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی 

دست از کاالی ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه 
دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و 

 تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند. درنتیجه

اینکه یک طرفه به قاضی برویم درست نیست، هم مردم 

صنعت وطن خودشان را مورد حمایت قرار دهند و #باید 

کننده به اندازه هم وطن خود احساس -تولید#هم 
 مسئولیت کند تا کاالی خوب دراختیار خریدار قرار دهد.

 ضلع دارد:-سه#وحمایت از کاالی ایرانی 

 مردم ، تولیدکنندگان ، دولت

هر سه اگر کنار یکدیگر یکسان عمل کنند، بدون شک 
سود آن به کل جامعه خواهد رسید .شعار امسال در واقع 

به سود کیست؟ اگر تولید کاالی ایرانی رونق پیداکند، 
اگر کارخانه های تعطیل شده با حمایت دولت و مردم 
مجددا شروع به تولید کنند، اگر میزان تولید کارخانه 

های فعلی افزایش یابد، اگر مصرف داخلی بجای اینکه 

ها و اروپایی ها باشد در اختیار -چینی#در دست 

تولید منجر #کارگران خودمان باشد، در نهایت افزایش #
 به ایجاد اشتغال و درآمدزایی میشود.

قلم خود شـعـار اساسی سال را کوچک #آنانـی که با 

سخـره میگیرند، متوجــه این #میشمارند و یا به 
موضوع هستند که عبور از بحران اقتصادی، رکود و 

اشتغالزایی ، درمانی جز این ندارد . پس با کدام هدف و 
 به چه نیتی صرفا بدنبال مخالفت هستند؟!

 71فروردین ماه 761نشریه فرهنگی اجتماعی تجلّی شماره 

 انجمن اسالمی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 مدیر مسئول: اعظم علیدادی

 سردبیر: سعید رضایی

 طراح و ویراستار: مریم مهری

 هزینه: سه صلوات به نیت تعجیل در فرج

 تجلي
حمايت از كاالي ايراني 

شعار سال است. بعضي 

ها ميگويند شما شعار 

سال انتخاب مي كنيد 

ولي برخي عمل       

 نمي كنند.

 و هوا پر شد از بوي خدا... 

 عيدتون مبارك

 زندگی پاییزه زرده...

 زیر یک درخت برگ ریز تو غروب زرد پاییز

 سرشو گذاشت رو شونم ،تموم غمِ وجودم

 عاصی از دنیای امروز ،مملو از درد وغم ورنج

 انگاری رفتنی باشم کوله بارو بسته بودم

 توی گوشش خیلی اروم باصدای بغض و مظلوم

  پس بزار دیگه بمیرم گفتم ای خدانگام کن

 جوابم انگار سکوت شد تموم شد یگهپاییزم د

 یه دفعه یه برگ تنها،خورد روی یه سنگ محکم

 گفت رفیق من نگام کن تکه تکه شد و خندید

 اما روزی برمیگردم روی این درخت اما سبز که خدا منم زمین زد

 “بهاره”زندگی پاییز زرده اما روزی هم 

 سخن سردبیر» 

 نگاه دوباره

 شهناز جليل

 4 جتلي
 از حقي كه میبريم »

 اعظم علیدادی -حیثیت و حقوق انسانی!! 

زنان در جاهلیت بودندوقتی که پدرانشان خو درا 

اختیاردارمطلق درامرازدواج دخترانشان میدانستند وبرای 

 آنها اراده واختیاری قائل نبودند.

کاراین اختیارداری به آنجا 

کشیده بود که پدران به خود حق 

میدادند دخترانی راکه هنوز از 

مادر متولدنشده اند ،پیشاپیش به 

عقد مرد دیگری درآورند که هر 

وقت متولد شد وبزرگ شد آن 

مردحق داشته باشد آن دختر را 

 برای خود ببرد!!

 اسالم این رسم رامنسوخ کــرد

اسالم به زن حریّت داد ، 

شخصیت داد ، استقالل فکر و نظر داد و حق طبیعی او 

 را به رسمیت شناخت

انسان ازآن جهت که انسان است ازیک سلسله حقوق 

خاص که حقوق انسانی نامیده میشود برخوردار است 

 وحیوانات ازاین نوع حقوق برخوردارنیستند.!

درمتن خلقت و آفرینش هم یک سلسله حقوق و آزادیها 

به زن داده شده که این روح 

مورد تایید اسالم است و آنچه با 

روح واساس این اعالمیه 

ناسازگاراست وآن رابی پایه 

جلوه میدهد تفسیرهایی است 

که دربسیاری ازسیستمهای 

فلسفی غرب درباره انسان وتار 

 و پود هستی اش نوشته میشود

بدیهی است که یگانه مرجع 

صالحیت دار برای شناسایی 

 حقوق واقعی انسانهاکتاب پرارزش آفرینش است.

عجیب این است که بعضی ازساده دالن به هیچ وجه 

حاضرنیستند این مرجع عظیم رابه رسمیت بشناسند از 

نظر آنها یگانه مرجع صالحیت دار گروهی ازافراد بشر 

 هستندکه دست درکار این اعالمیه بوده اند .

“دیگران رانرسد درآنچه آنها میگویند چون و چرا کنند”  

برای خود حق چون “ بشر-حقوق#”ولی ما به نام همان 

 وچرا قائل هستیم .
و   قابلیتها استحقاقش  اندازه  به   کس هر   به خداوند •

هر   اگر  حقیقت   در  و است   عطا کرده ظرفیتهایی  

وظایف  نکند  تجاوز  خداوند   عدالت محور  از  شخصی  

و  دهد  انجام  را  خویش   اجتماعی و  فردی  و تکالیف  

در  آنان  برای  حکیم  خداوند  که  حقوقی  به   نسبت 

عدالت  آنگاه:   باشد  وراضی  قانع  است  گرفته  نظر  

در  بالندگی و ونشاط شادابی و وهماهنگی نظم  اجتماعی، 

 شد. خواهد حاکم جامعه

@skums_anjoman 

 يك لحظه عاشقي...!
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 من به مدرسه میرفتم تادرس بخوانم
تو به مدرسه میرفتی به تو گفته بودند باید دکتر 
 شوی.او هم به مدرسه میرفت اما نمی دانست چرا

 من پول تو جیبی ام را هفتگی از پدرم میگرفتم
تو پول تو جیبی نمی گرفتی همیشه پول در خانه 

 ی شما دم دست بود
او هر روز بعد از مدرسه کنار خیابان آدامس 

 میفروخت.
 معلم گفته بود انشا بنویسید

 موضوع این بود علم بهتر است یا ثروت؟؟؟؟
 من نوشته بودم علم بهتر است

مادرم می گفت با علم می توان به ثروت 
 رسید.زندگی ادامه دارد

 هیچ وقت پایان نمی گیرد....
 من موفقم من میگویم نتیجه ی تالش خودم است!!!

تو خیلی موفقی تو میگویی نتیجه ی پشت کار 
 خودت است!!!

 او اما زیر مشتی از خاک است!!!
 من ,تو ,او

 هیچ گاه در کنار هم نبودیم
 هیچ گاه هم دیگر را نشناختیم

اما من وتو اگر به جای او بودیم داستان چگونه 
 بود؟؟؟؟؟

تو نوشته بودی علم بهتر است شاید پدرت گفته بود 
 تو از ثروت بی نیازی

 او اما انشا ننوشته بودبرگه او سفید بود

 خودکارش روز قبل تمام شده بود
 معلم آن روز او را تنبیه کرد
 بقیه بچه ها به او خندیدند

 آن روز او برای تمام نداشته هایش گریه کرد.
هیچ کس نفهمید که او چقدر احساس حقارت  

 کرد.

خوب معلم نمیدانست که او پول خرید یک خودکار 
 را نداشته.

شاید معلم هم نمیدانست ثروت و علم گاهی به هم 
 گره می خورند

 گاهی نمی شود بی ثروت از علم چیزی نوشت .
من در خانه ای بزرگ شدم که بهار توی حیاطش 

بوی پیچ امین الدوله می آمد تو  در خانه ای بزرگ 
می شدی که شب ها در آن بوی دسته گل هایی 

 می پیچید که پدرت برای مادرت می خرید .
او در خانه ای بزرگ می شد که در و دیوارش بوی 

 سیگار و تریاکی می داد که پدرش می کشید.
من آن روز خوش حال تر از آن بودم که بخواهم به 

 این فکر کنم که کسی کسی را کشته است.
تو آن روز مثل همیشه بعد از دیدن عکس های 

 روزنامه آن را به کناری انداختی.
 او اما آنجا بود در بین صفحات روزنامه

برای اولین بار بود در زندگی اش که این همه به او 
 توجه شده بود!!!!

 چند سال گذشت
 وقت گرفتن نتایج بود

من منتظر گرفتن مدارک دانشگاهی ام بودم تو می 
 خواستی با مدرک پزشکی ات برگردی ...

 همان آرزوی دیرینه ی پدرت
او اما هر روز منتظر شنیدن صدور حکم اعدامش 

 بود.
 وقت قضاوت بود

 جامعه ی ما همیشه قضاوت می کند
 من خوش حال بودم که مرا تحسین میکنند.

تو به خود می بالیدی که جامعه ات به تو افتخار می 
 کند.

 او شرمسار بود که سرزنش و نفرینش می کنند
 زندگی ادامه دارد ....

 زندگي ادامه دارد »

 2 جتلي 3 جتلي

معرفي فیلم   «  
مریم مهری         

  
 تنگه ی ابوقریب را ببینید!!!!

 به وقت شام را هم!!!!
 التاری را حتا!!!!

 خیلی وقت است که از حواشی و اتفاقات
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گذشته اما ...   

 اما سه فیلم قابل تامل از دل تمام این حواشی واتفاقات
بیرون آمده که گاهی خال فهم موضوعات این فیلم ها   
احساس می شود.....   

و درمیان دانشجوهای  -نمیدانم چندمی های انقالب-در جامعه ی امروز ما ، نسل 
 امروز، خال درک موضوعات این چنینی به شدت احساس شده و دیده شده....

بفهمید و درک کنید؛، را ببینید“ دفاع”جنگ را نه اما   
و آزادی را که آرمان های اصلی انقالب بوده است را ببینید.. امنیت نه، اما استقالل   

با چشم باز و درک روشن ، نه مغرضانه با سوگیری ها و جهت گیری های غلطی که 
 خیلی هامان حتا آن ها را نفهمیده اند و کورکورانه طرفداری می کنند...

 

 

 

 

داستان پرستاری که ازتمام 

خواسته ها و موقعیت هایی 

که برایش در زندگی میسـر 

بود ، چشم پوشید وعشق 

مادی خود را رها کرد و عشق 

 معنوی راپذیرفت .

 این کتاب ارزش خواندن دارد.

ازدواج در دقیقه نود و دو!  «  
 دیر شده، خیلی دیر شده؛
 برای مادر و پدری کردن،

 برای ساختن فردا باهم و برای دلدادگی های پر هیجان.
 هر چیزی زمانی دارد

النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی«  »، 
عروس خانوم آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه!   

 چقدر این جمالت برای تان آشناست؟
در جشن عقد چند نفر از دوستان تان شرکت کرده اید و 

این حرف ها را شنیده اید؟ الزم نیست حتما به مراسم 
خاصی رفته باشید. این ها،حرف هایی است که در 

بسیاری از فیلم های ایرانی گفته می شود. فیلم هایی که 
 می خواهد به مخاطب القا کند، ازدواج چیز خوبی است!

جمله عربی که گفته می شود، حدیثی از پیامبر مهربانی 

است.-من-سنت-ازدواج#هاست که می گوید:   
امابا اینهمه حرف و بحث پیرامون ازدواج و لزوم تشکیل  

خانواده در سال های ابتدای جوانی، چیزی که هر روز 
آمارش مانند تورم باال می رود و نمی توان با هیچ 

که  ترفندی مقابل این صعود را گرفت، سن ازدواج است!
 از جوانی به میانسالی رسیده.

باال رفتن سن ازدواج آنقدر مشکالت زیادی را به همراه  
دارد که فکر نمی کنم کسی در این موضوع شک داشته 

اما زمانی که  ؛باشدکه باید فکری به حال این معضل کرد
توپ را در زمین یکدیگر می اندازیم و خانواده،  دولت و 

و نهاد های مربوطه  مشکالت اقتصادی را علت می داند
مسایل فرهنگی در خانواده ها را سدی برای نشستن 

جوانان بر سر سفره عقد می دانند ، نمی توان به یک راه 
 حل مشخص رسید. این مسئله زمانی حل می شود که :

بکوشد.-آن-حل-در-خودش-اندازه-به-هرکس#  
باورهاتاثیر بیشتری از واقعیت ها بر نحوه زندگی ما 

مسکن گران است؟خرج زندگی سخت است؟  دارند.
دختران می خواهند درس بخوانند و کار کنند؟پسران 

 بعد از تحصیل و سربازی کار مناسب پیدا نمی کنند؟
همه اینها درست است اما چیزی که از این واقعیات پر 
رنگ تر است و برای جلوگیری از رسیدن سفره عقد تا 

باورهای مردمی  خانه سالمندان باید ازآن کمک گرفت،
است که می گویند ازدواج سنت پیامبر است اما چسبیده 

اند به باورهای بی ربط خود به دین و فرهنگ اصیل 
 ایرانی.

نباید نوک پیکان را به سمت خانواده ها ببریم، فقط  

 باورهای آنها نیست که کار را سخت کرده است،
خودجوانان هم تغییراتی در تفکرشان ایجاد شده که 

راحت تر بگردند و بی  ترجیح می دهند، آزادتر باشند،
دغدغه دوران مجردی را کش بدهند تا هر چه دیر تر 

باورهایی که نمی  زیر بار مسئولیت ازدواج قرار بگیرند
دانم در چه تاریخی و از کجا به ذهن ها و خانه های ما 

کشیده شد اما بجای آنکه با مکانیزه شدن کارها و 
زندگی دیجیتال، غربال شود و اشتباهات اعتقادی کنار 

روز به روز بال و پر بیشتری می گیرد و  گذاشته شود،
باعث می شود جوانان ازدواج را به دهه سوم زندگی شان 

حال ما هر روز وهر شب سه بار بگوییم: موکول کنند.  
ازدواج سنت پیامبر است! وقتی سنت های دست و پا 
گیر خودمان را فاکتور نمی گیریم، فایده ای نخواهد 

یازی نیست راه دوری بروید، نگاهی به اطراف نداشت.
 تان بیاندازید، این سنت ها خیلی هم غریبه نیستند.

همین چند وقت قبل که برای دختر خاله تان خواستگار 
آمد، دلیل مخالفت خانواده این بود که او هنوز درسش 

تمام نشده و پدر و مادرش دوست داشتند دخترشان بعد 
 از قبولی در ارشد ازدواج کند تا حواسش پرت نشود!

یا وقتی پسر عمه تان از دختر مورد عالقه اش در 
دانشگاه خواستگاری کرد، متوجه شد تا خواهر بزرگ تر 

 او ازدواج نکند شانسی برای آنها وجود نخواهد داشت.

باهر استاد دانشگاه شهید بهشتی در -حسین-دکتر#

جوانان-ازدواج-تاخیر-علل#یکی از سخنرانی های خود 
باال رفتن آمار  میدان را-این-به-ورود-از-آنها-ترس-و-

و  طالق و شکست های اطرافیان در ازدواج می داند
خیلی صریح پدر ومادر را مقصر می خواند نه از آن 
بلکه  جهت که در ازدواج جوانان سخت گیری می کنند
چون انقدر خوشبخت نیستند و آنقدر در زندگی 

خانوادگی شان موفق نبوده اند که جوانان فکر کنند 
باید با مشکالت  ازدواج واقعا یک سنت حسنه است و

موجود کنار بیایند. او می گوید: شکست والدین در 
های مداوم آنها موجب عدم تمایل  زندگی و درگیری

باورها چیزهایی  خودشان و فرزندشان به ازدواج می شود.
هستند که مارا به سمت رفتارهای مان سوق می دهند 

برای اینکه ازدواج را به دهه دوم زندگی جوانان بکشانیم 
باورهای شان در مورد تشکیل زندگی خانوادگی  باید 

تغییر کند، باورشان در مورد خوشبختی واقعی و موفقیت 
باور های خانواده های شان در مورد خوشبختی  ماندگار.

 و پیش نیازها و تعریف یک ازدواج صحیح.
کمی دست کاری کردن باورهای خودمان و اطرافیانمان 
می تواند نتیجه ای موثر تر از صد ها سخنرانی و فیلم و 

نصیحت در مورد این جمله معروف باشد که ازدواج 
 سنت پیامبر ) ص( است.
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