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در آغاز سالم که هم از اسما خداوند است و ارمغانش سالمتی 
بندگانش. 

واما ســالمتی، چه قدر این روزها بیش تر قدردان آن شــدیم 
و چــه گوهِر کم یاب رو به نایابی شــده... اما تا چه اندازه برای 
نگه داشتن این تاج ســالمتی روی سرمان تالش می کنیم و 
چه ساده با بی احتیاطی هایمان سالمتی خود و عزیزانمان را 

تقدیم ویروس نادیده می کنیم.
و امــا از آن روزی که ناامیدی جــای امید را گرفت، نا آگاهی 
جای آگاهی را ، شبکه های اجتماعی جای کتاب ها  و نشریات 
را و... پویایــی و تــالش هم کم کم پیروان خود را از دســت 
دادند و کســالت و تنبلی جایگزینشان شدند، آنقدر که برای 
حل مشــکالت و معضالتمان سکوت کردیم و شاید ناله برای 
خودمان... و کمتر دست ودلمان لرزید برای نوشتن واعتراض 
کــردن و صدای ناله هــای درونی مان را به واســطه ترس و 
ناامیدیمان  خفه کردیم وشاید صدایش به گوش خودمان هم 
حتی نرسید. بی انصافی نیســت بگویم اگر هر بالیی سرمان 

بیاید حقمان اســت، از چه می ترسیم که سکوت می کنیم...؟ 
ما که فرزندان همان نسلی هستیم که دشمنان را از خاکمان 

بیرون راندیم.
ولی حق نداریم که »تنها« مقصرفقر فرهنگی مان را ساختار 
حکومتی مــان تلقی کنیم و من فکــر می کنم در این بین هر 
دومقصریم، چرا که هند با کمترین نرخ ســواد بیشترین آمار 
مطالعه را از ملت های باســواد می رباید و اگر  کشوری، ملتی 
، دانشــگاهی و... که بســتری فراهم نمی کند، برای تحقیق 
ومطالبه و مطالعه هم قصور دارد، نه کم، بلکه بسیار زیاد...!! و 
برای جوانانی که در خواب هستند و اوج مطالعه و تحقیقشان 
محدود شــده به همان چهار ورق کتاب درسیشان چه چیزی 
بگویم؟ از اینکه اخبــار را دنبال نمی کنند، از اینکه روزنامه ها 
مجالت و نشریات ویترین دکه ها شده بگویم و باهمان ناآگاهی 

مان چوب قضاوت می رانیم...!
از چه بگویم؟! از اینکه تک بعدی شــده ایم، دکتر و مهندس 
و استادی می شــویم که فقط مهندســی و پزشکی آموخته 

ایم یا اســتادی که فقط یادگرفته ایم چون طوطی ســخنگو 
محفوظیاتمــان را بــرای دانشــجویان گفته و تشویقشــان 
کنیم،هرکس که حفظیات بهتری دارد پس حتما بهتراست. و 
یقیناً همیشه آن استادی که بحث کالس را فراتر از محفوظیات 

مشق شده می برد متهم می شود به کم کاری...!!
اما با وجود تمام کمی امکانات، با وجود تمام مشکالت و تمام 
حرف های که با هر دلیل درست و نادرستی صدایش بلند نشد 
و بغض ماند و ســکوت شد و تمام امیدی که ناامید شد و کاخ 
آرزوهایمان ویران شــد با این حال ما خدا را داریم و امید به 
رحمتش و دســتی که باید بر زانو بگذاریم و تغییر را از همین 
امروزمان، نخست از خودمان که کم کار و کم سواد و کم دانشیم 
آغاز کنیم. تا کم کم جرقه های شجاعت برا تغییرهای بزرگ در 
وجودمان ایجاد شود، خواسته ی خانواده ی مدهامتان نخست 
از خودمان است که تغییر کنیم به سوی دانایی و نشر و مطالعه 
بعد از آن حمایت حقیقی مســئوالن در همان جامعه و ملت 

کوچکشان، برای نشر و گسترش فرهنگ و رشد و پیشرفت.
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آنچه گذشتی از پیک های کرونا
کرونا را می توان یکی از غیرقابل پیش بینی 

ترین اتفاقات قرن دانست.
بیماری آنفوالنزا در سال ۱۹۱۸ و طاعون 
در چندین بازه زمانی، نظیر این اپیدمی و 

شاید هولناک تر را به وجود آورده است.
گاهی در تاریخ همه گیری ها مســیر یک 

امپراطوری را تغییر داده است.
تالش هــا برای برنامه ریــزی و مهار کرونا 
زمانی شــدت گرفت که حکام اصلی دنیا 
دریافتند که اپیدمی تنها آدم نمی کشــد، 
بلکه موتور محرک ابرقدرت ها را نیز کند 

می کند.
چین از اولین کشوهایی بود که دچار شیوع 
گسترده کرونا شد و توانست به خوبی آن را 

در دو مسیر مدیریت کند.
اما بــه صورت رســمی در ۳۰ بهمن این 
همه گیری تشخیص داده شد. هرچند به 
گفته برخی متخصصان از دی ماه بیمارانی 
بــا عالئم کروناویروس، بــه مراکز درمانی 
مراجعه کردند ولی به دلیل نوپدید بودن 
بیماری مورد شناسایی قرار نگرفتند و به 
گفته معاون وزیر چون در مقطع همه گیری 
آنفوالنزا بودیم، متاسفانه نظام سالمت به 
اشــتباه آن را آنفوالنزا تشــخیص داده و 

دیرمتوجه ورود بیماری می شود.
بدین ترتیب نخســتین پیــک بیماری از 
اســفند ۱۳۹۸ تا فروردیــن ۹۹ رخ داد؛ 
که در نتیجه قرنطینه عمومی از شــدت 
موارد ابتال کاسته شــد با رفع محدودیت 
هــا، بیماری مجدد اوج گرفت و پیک دوم 
از اواخــر خرداد به وقوع پیوســت با عبور 
از پیک اول و کاهش موارد ابتال در ســایه 
قرنطینه عمومی پیوسته قرنطینه ها لغو 
شد و شــهرها دوباره پر از آدم هایی شد 
که بدون ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
در حال تعامل بودند و حدود ۷ ماه پس از 
همه گیری استفاده از ماسک در فضاهای 

بسته در شهریورماه اجباری شد که برای 
اتخاذ این تصمیم کمی دیر بود.

البته نمی توان از نقــش پررنگ مردم در 
عدم رعایت پروتکل ها و افزایش موارد ابتال 

چشم پوشی کرد.
عامل اصلی پیک دوم و ســوم را می توان 
عادی ســازی معرفی کرد و این که تجربه 
مردم و نظام ســالمت در رودررویی با یک 

اپیدمی پایین بود.
بعد از پیک ســوم در بهمن ماه شــرایط 
امیــدوار کننده بــه نظر می رســید آمار 
مبتالیان کاهــش پیدا کرد و میزان مرگ 
ومیر ناشــی از کرونا را بــه زیر ۱۰۰ نفر 

کاهش داد.
هر یک از پیک های اپیدمی کرونا در ایران 
حــدود 4 تا ۸ هفته طول کشــید. اکنون 
مدتیست که از پیک چهارم عبور کرده ایم 
پیکی که عامل آن نه بی تجربگی بود و نه 
عادی ســازی ، عامل اصلی آن تعطیالت 
عید بود و یکدل نبودن مسئولین، با وجود 
هشــدار های وزیر بهداشت مبنی بر  آغاز 
پیک چهارم واطالع از پیدایش سویه های 
هندی، آفریقا، انگلیس و ... این ویروس و 
هشدار بر اینکه مســافرت های نوروزی به 
کشورهای همسایه از جمله ترکیه لغو شود، 
اما رییس جمهور همچنان دلخوش به آمار 
قبلی با نادیده گرفتن هشدار وزیر بهداشت 
محدودیتی اعالم نکرد و از آن طرف مردم 
هم با عدم رعایت اصولی پروتکل ها چنان 
به رسم ســال های پیش به دید وبازدید و 
مسافرت مشغول شدند که انگار هیچ وقت 
کرونایی نبوده و در نتیجه همکاری دولت 
و مردم ثمر داد و پیک چهارم شــروع شد 
که تلخ ترین آمار را نشــانمان داد چرا که 
روزهای اوجش روزی نزدیک به 4۰۰ نفر 

از هموطنانمان جان می باختند.
بعد از تعطیــالت نوروز در حالی که کرونا 
ایران باالترین آمار مرگ ومیر وابتال را در 

تاریخ کروناییش ثبت کرد تازه مسئولین 
به فکر قرنطینه و تعطیلی افتادند، که چه 
قدر این اتفاق دیرافتاد...از مضرات قرنطینه 
هم نباید غافل شــد با تعطیلــی بازارها و 
رتبه بندی مشاغل، سر و صدای بازاریان و 
کاسب ها درآمد چرا که بیکاری، بی پولی را 
هم به دنبال دارد، در اثنایی که مشکالت 
اقتصادی کمر مردم را شکسته، کاسب ها 
مجبور به پرداخت کرایه مغازه هایی بودند 
کــه چند هفته ای حتی کرکره اش را هم 

باال نکشیدند بماند که تخلف هایی بود .
دولت مســلما موظف بــود تدابیری برای 
تعطیلی ها و نان بُرِی کاســب ها می کرد 
و حداقــل حقوقی را برای پرداخت به این 
قشر تدارک می دید، اما از آن طرف به رسم 
همیشــه انگار عده ای منتظــر قرنطینه و 
تعطیلی اند تا باروبندیل سفر به شهرهای 
شمالی را ببندند و نفت در این آتش بریزند. 
تصور می شود با تزریق واکسن و مصونیت 
عمومی بتوان به اپیدمی و به کلی حیات 
ویــروس کرونا پایان داد. امــا با به وجود 
آمدن سویه های جدید در آفریقا ، انگلیس 
و دیگر کشورها شاید این فرضیه زیر سوال 
برود و واکسیناســیون عمومی نتواند در 
مقابل سویه های جدید مصونیت عمومی 

ایجاد کند، امید است که چنین نباشد.
واکسیناسیون سراسری علیه کووید ۱۹ در 
بیمارستان امام خمینی تهران واستان های 
دیگر با واکســن اســپوتنیک وی روسی 
آغاز شــد و واردات واکســن آستارازنکا و 
ســینوفارم و کواکس نیز انجام پذیرفت و 
همچنان هرچند با سرعت پایین، در حال 
انجام است. پیش بینی می شود در ایران 
تا اواخر دی ماه برای تمام گروه های سنی 
واکسیناسیون انجام شــود که این امر در 

چهار فاز اولویت بندی شده است.
فــاز اول: حــدود یک و نیــم میلیون نفر 
شامل کارکنان کادر درمان و تمام مشاغل 
مرتبط و پرخطر با بیماری کووید ۱۹ مثل 

کارکنان تغسیل متوفیان
فاز دوم: حدود ۱2 میلیون نفر شامل تمام 
افراد باالی ۶۵ سال و افراد ۱۶ تا ۶۵ سال 

که دارای بیماری زمینه ای هستند.
فاز سوم: حدود 4 میلیون نفر شامل مشاغل 
غیرمرتبط با کووید ۱۹ ولی پرخطر مثل 

کارکنان بانک
فاز چهارم: حدود 4۰ میلیون نفر شــامل 

افراد ۱۸ تا ۶۰ سال
با تشــکر از کادر درمــان و خانواده های 

محترمشان.

 مدیریت و کرونا

آنچه گذشتی
از پیک های کرونا

محمدمهدی ربانی/ اتاق عمل ۹۸
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آیا قرآن
تحریف شده است؟

شبهه چیست؟
شبهه در لغت، به معنای مشابهت و پوشیدگی 
است. شبهه یعنی هر اشکال، پرسش یا ابهامی 
کــه در برداشــت ها، تحلیل هــا، تصمیمات و 
رفتارهای مرتبط با سعادت فرد یا جامعه منشأ 
خطا و اشــتباه در شناخت حق از باطل گردد. 
به عبارت دیگر شــبهه خود را شــبیه به حق 
می نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل 

و افراد را دچار شک و تردید می کند.
قــرآن کریم ما را به پرهیز از شــبهات توصیه 
می کند و می فرماید: »َوالَ تَْقُف َما لَْیَس لََک بِِه 
َع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُکلُّ أُولِئَک َکاَن  ــمْ ِعلٌْم إِنَّ السَّ
َعْنُه َمْسُؤوًل؛)اسراء:۳۶( یعنی: از آنچه نمی دانی 
پیروی نکن، چرا که گوش، چشم و دل ها، همه 

مسئول اند«.
در این نوشــتار سعی شده به یک شبهه بسیار 
مهــم در جامعه ی امــروز بپردازیم که اذهان 

برخی را به خود مشغول کرده است:
شبهه تحریف قرآن که عده ای از اهل سنت و 
وهابیت، آن را مطرح می کنند؛ با استفاده از دو 
کتاب نزاهت قــرآن از تحریف آیت اهلل جوادی 
آملــی و تحریف ناپذیری قــرآن ترجمه علی 

نصیری می توان به این شبهه پاسخ داد:
قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که خدای 
متعال سالمت آن را، از تحریف، تضمین کرده 
است و شــواهد تاریخی و دالیل دیگر تحریف 

ناپذیری آن را به اثبات رسانیده است.
 تحریف از ریشه »حرف« به معنای گوشه، کنار 
و طرف است. چون تحریف از باب تفعیل است، 
به معنای کناره بردن و به گوشه کشاندن خواهد 
بود؛ از این رو تحریف گفتار به این معناســت 
که با تغییر و جابه جا کردن کلمات و جمالت 
یا تفسیر نادرســت، مفهوم مورد نظر متکلم را 
از بســتر صحیح و مطلوب خارج ســاخته، به 
مفهومی کناره بکشــاند که، در حاشیه معنای 

اصلی جای داشته باشد.
تحریف در اصطالح به هفت معنا آمده است:

تحریــف معنوی: یعنی گفتار، بــه غیر وجه و 
طریق آن تفسیر شود و مدلول لفظ به معنایی 
که به داللت وضعی یا بر حسب قرائن متداول 
در آن ظهور ندارد، تأویل گردد؛ به همین علت 
است که اینگونه تأویل مردود است و در لسان 

شریعت مقدس تحت عنوان تفسیر به رأی، یاد 
شده و از آن نهی شده است. پیامبر اکرم )ص( 
می فرمایند: »هر کس قرآن را به رأی ]و دیدگاه 
شخصی[ خود تفســیر کند، جایگاه خود را در 

آتش فراهم می نماید.«
 تحریف موضعی: بدین معنا که ثبت آیه یا سوره 
بر خالف ترتیب نزول آن باشد. این امر در آیات 
به باور بیشتر مفســران و قرآنپژوهان رخ نداده 

است.
تحریف در قرائت قرآن: یعنی کلمه ای بر خالف 
قرائت متداول بین عموم مسلمانان تالوت گردد. 
این نوع تغییــر رخ داده، ولی به تحریف قرآن 

نینجامیده است.
تحریف در نحــوه ادای کلمات: مانند لهجه ی 
قبایل عرب، که هنگام تکلم در نحوه حرکات و 
ادای یک حرف یا کلمه با هم اختالف داشتند. 
اگر تحریــف در لهجه موجب تغییر در معنای 

کلمه گردد، جایز نیست.
 تحریف به تبدیــل کلمه: این نوع تحریف نیز 
نیست و در طول تاریخ اسالم نیز رخ نداده است.
 تحریــف به زیادت: این نــوع تحریف به اتفاق 
دانشــمندان و مفسران رخ نداده و اگر کلمه یا 
عبارتی در برخی روایات نقد شده که بین آیات 
آمده، توضیحات و تفســیرهایی بوده که مفسر 
یــا راوی برای آگاهی مخاطبانش بر آیه افزوده 

است. 

تحریف به کاستی: یعنی چیزی از قرآن حذف 
و ساقط شده باشد. این نوع تحریف محل بحث 
اســت و به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق علمای 
شــیعه و ســّنی و محققان قرآن پژوه و نیز به 

دالیل عقلی، نقلی و تاریخی رخ نداده است.
دالیل تحریف ناپذیری قرآن

الف( دالیل عقلی
ضرورت اتمام حجت:

ضرورت ابالغ احکام الهی و اتمام حجت بر مردم 
از برنامه های رسالت پیامبران است، که قرآن بر 
آن تأکید کرده است و خداوند براساس چنین 
حکمتی اســت که پیامبران را برای هدایت و 
ابالغ پیام های الهی به سوی مردم گسیل داشته 
است و کتاب های آسمانی نیز چنین وظیفه ای 
را بر عهده دارند؛ یعنی بــا ابالغ اوامر و نواهی 
خداوند، حجت را بر مردم تمام می کنند. قرآن 
در این باره می فرمایــد: »... لَِیهلَِک َمن َهلََک 
َعن بَّیَنٍة ویَحیی َمن َحیَّ َعن بَّیَنٍة ...«)انفال:42(
... تا کسی که ]باید[ هالک شود، با دلیلی روشن 
هالک گردد و کســی که ]باید[ زنده شــود، با 

دلیلی واضح زنده بماند ...
حال اگر کســی تحریف را، هر چند به معنای 
کاســتی در آیات قرآن، احتمال دهد، حجیت 
قرآن مخدوش می شــود و حیثّیت هدایتگری 
آن زیر ســؤال می رود؛ زیــرا احتمال تحریف 
به کاســتی به معنای در دسترس قرار نگرفتن 

بخشی از پیامهای الهی است و با حذف بخشی 
از آموزه ها، همه آنها از حجیت ساقط می گردد. 
حال اگر بر این اســتدالل بیفزاییم که معموالً 
آیاتی مورد تعرض و تحریف قرار می گیرند، که 
از حساسیت باالیی برخوردار باشند و یا ویژگی 
منحصر به فردی داشته باشند که با تصور این 
مطلب، دلیل عقلی یاد شده بیش از پیش، جلوه 

گری می کند.
 خاتمیت دین اســالم و پیامبر گرامی )ص( و 
ضرورت وجود حجت الهی و پیام آســمانی تا 

پایان دنیا، این دلیل را مستحکم می نماید.
اعجاز و تحریف ناپذیری قرآن

اعجــاز قرآن نظریه تحریف را هم در زیاد و هم 
در کاستی باطل می گرداند. تحریف به افزودن 
بر قرآن به دلیل اتفاق علمای شیعی و سنی بر 
بطالن آن، بی نیاز از هر گونه توضیح است، ولی 
در خصــوص تحریف به نقصان، اعجاز قرآن به 
دو گونه احتمال تحریف را از میان بر می دارد:

۱. می دانیم که قرآن به آوردن حتی ســوره ای 
کوتاه تحدی کرده است. حال با فرض تحریف 
به کاســتی، این هماوردطلبی ناتمام می ماند، 
زیرا مبارز می تواند ادعا کند، که شاید بتوان با 
سورهه ای حذف شده هماوردی کرد، هر چند 
هماوردی با ســوره های موجود منتفی باشد، 
و همین احتمال اعجــاز قرآن را مخدوش می 

سازد.
2. یکی از مواردی که قرآن بر اعجاز خود تأکید 
کرده، نفی اختالف میان آیات متعدد آن است. 
حال با فرض کاستی، ممکن است ادعا شود که 
در بخش های حذف شده تناقض های آشکار و 
ناهماهنگی وجود داشته است؛ بنابراین، با فرض 
تحریف به کاســتی، این وجه اعجاز نیز مجال 

ظهور و تمامیت نمی یابد.
ب( دالیل نقلی

قرآن: آیاتی از قــرآن بر تحریف ناپذیری قرآن 
لَنا  داللت دارند؛ از جمله:آیه حفظ: »انّا نَحُن نَزَّ

الّذکَر وانّا لَُه لَحِفظون«)حجر:۹(
 ما قرآن را فرو فرستادیم و خود از آن نگهداری 
و محافظت می کنیم. ایــن آیه به صراحت و با 
تأکیدهــای متعدد بر حفظ قــرآن از هرگونه 

تحریف )به دلیل اطالق آیه( داللت دارد.

پاسخ به یک شبهه 
زهرا صدیقی/ کارشناس کانون قران و عترت 
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قانونی به قدمت قریب به یک قرن !!!
اولین بار، پهلوی اول در ســال ۱۳۰۳ 
قانون سربازی مشــتمل بر ۳2 ماده را 
به تصویب مجلس شــورای ملی رساند. 
بر طبــق این قانون، کلیــه افراد ذکور 
باالی 2۱ ســال به مدت دو ســال باید 
به سربازی می رفتند؛ این قانون تا سال 
۱۳۶۳ تقریبا بدون تغییر ماند، تا اینکه 
در آن سال با اصالحی، این قانون شامل 
۶۷ ماده شد. بر طبق این اصالحیه مدت 
زمان سربازِی ضرورت همچنان دو سال 
باقی ماند. از آن سال به بعد این قانون در 
کلیت تغییر چشم گیری نداشته است و 
بیش ترشامل تغییرات بسیار محدود، 
درزمینه مدت زمان سربازی واعمال 
مختلف  معافیت هــای  وابطــال 
یکی  شــاید  بوده اســت. 

ازبیشترین نقدها به قانون فعلی سربازی، 
عدم تناسب شرایط زمانی تصویب مواد 
اصلــی و کلی این قانــون با وضعیت و 

اولویت های فعلی کشور می باشد.

 نماینده مجلس: 
سربازی اجباری باید جمع شود

چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس 
یازدهم، تحرکاتــی در خصوص تغییر 
قانون سربازی را کلید زده اند. چند ماه 
پیش دراین زمینه امیرحســین قاضی 
زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای 
اســالمی که به تازگی نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوری نیز شــده است ، در 
برنامه جهان آرا اظهار کرد: »ســربازی 
باید اختیاری و حرفه ای شود، مجلس به 
تنهایی واجد قانون گذاری در این رابطه 
نیست و حتما باید با ستاد کل نیروهای 
مســلح، به توافق برســد؛ البته 
نمایندگان  از  برخی 

طرحــی در ایــن رابطه داده 
اند که متاسفانه بازخوردهای 
منفی دریافت کردند لذا هنوز 
دررسیدن به این خواسته فاصله 

داریم«.
چنــدی پیــش نیــز، باشــگاه 
خبرنــگاران جوان)وابســته بــه 
صداوســیما( در گزارشــی از طرح عده 
ای از نمایندگان مجلس برای اختیاری 

کردن سربازی خبر داد.

گروگان گیری
به سبک سربازی

سیدمحمد مسعود موسوی/ اتاق عمل ۹۶

پســران  بــرای  آشــنا  نــام  دوره ای  ســربازی، 
ــه علــت  ایرانیســت. کــم نیســتند پســرانی کــه ب
ــده بســیاری از اموراساســی زندگیشــان،  ــن پدی ای
ــد.  ــه تاخیرمی افت ــان ب ــتغال وازدواجش ــد اش مانن
لــذا بســیاری بــه ســربازی بــه چشــم یــک مانــع 
ــی  ــز چوب ــان و نی ــرفت جوان ــرای پیش ــاله ب دوس
ــرا  ــد. چ ــگاه می کنن ــرخ اقتصــاد کشــور ن الی چ
کــه معتقدنــد ایــن پدیــده ســرمایه انســانی کشــور 
ــاده  ــوان آم ــث می شــود ج ــدر داده و باع ــه ه را ب
ــگاهی در  ــالت دانش ــا تحصی ــاً ب ــه غالب کاری ک
حیطــه ای تخصــص پیــدا کــرده اســت، دو ســال 
را بــه امــور غیــر مرتبــط و غالبــاً غیرمفید بپــردازد. 
از طرفــی برخــی ســربازی را بــه عنــوان دوره نظــم 
ــته و  ــران دانس ــری پس ــئولیت پذی ــری و مس پذی
ــت  ــی از امنی ــل توجه ــه بخشــی قاب ــد ک معتقدن
کنونــی کشــور، وابســته بــه ایفــای نقــش ســربازان 

کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پرشکی خمین  4



از جزئیــات این طرح اطالع چندانی در 
دســت نیســت، ولی از قرار معلوم این 
طرح شامل بندهایی مبنی بر اختیاری 
کردن دوره ضرورِت ســربازی، افزایش 
مدت زمان سربازی برای افراد متقاضی، 
افزایش میزان حقوق و امکانات سرباز و 
نیز وضــع مالیات در ازای تامین امنیت 
برای افرادیست که، تمایلی برای رفتن 

به سربازی اختیاری ندارند.
همچنین حجت االســالم محمد جواد 
حاج علــی اکبری، امــام جمعه موقت 
تهــران، نیــز در توئیتی عنــوان کرد: 
»اولویت همه ما باید رفع موانع پیش رو 
جوانان باشد. قوانین کنونی سربازی نیاز 
به بازنگری جدی دارد و باید به صورت 
کارشناسی دقیق بررسی شوند. متاسفانه 
شــرایط کنونی فشــارروحی فراوان به 
جوانان وارد می کند، ســربازی حرفه ای 

می تواند راه حل مناسبی باشد«.

اشتغال و ازدواج ،گروگان سربازی
بر طبق شرع وعرف کشور ما نان آوری و 
تأمین هزینه معاش خانواده برعهده مرد 
خانواده است؛ بنابراین پر واضح است که 
اشتغال برای آقایان جایگاه بسیار ویژه 
ای داشــته و نبود آن باعث می شود که 
نتوانند به وظیفه شــرعی و قانونی خود 

عمل کنند.
 حال دراین بین و پس از دوره تحصیل 
در مدرســه یا دانشگاه و دقیقاً درهمان 
زمانی که پسر به موقعیتی می رسد که 
می توانــد درآمدزایی کند و در پس آن 
به تشــکیل خانواده فکر کند، باید قدم 
در مسیر دوساله سربازی بگذارد. دراین 
مسیر باید قریب به دوسال از اوج دوره 
نشــاط، جوانی و زمانی که می توانست 

به یک فعالیــت اقتصادی مولد بپردازد 
را در امورغیرمرتبط و با شــرایط رفاهی 
نامناســب پشت ســر بگذارد. متأسفانه 
همین عامل براساس آمارهای مراکزآمار، 
تبدیل به دومین عامل تأخیر درازدواج 
جوانان شده است. علت آن نیزاین است 
که، حقوق اندک)میانگین یک میلیون 
و پانصدهزارتومان در ماه!!!( یک ســرباز 
با توجه به سطح تورم موجود در کشور 
حتــی کفــاف زندگی یک نفــر را نیز 
نمی دهد، چه برسد به تشکیل خانواده!!!!

حتی به علت شــبانه روزی بودن وغالباً 
غیربومــی بودن محــل خدمت امکان 
اشــتغال بــه کار همزمان نیــز، ملغی 

می شود.
شیوه فعلی سربازی، در تضاد آشکار با بند 
چهارم سیاست های کلی خانواده ابالغیه 
رهبر انقالب در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ مبنی 
بر »ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج 
و تســهیل ازدواج موفق و آســان برای 
همه دختران و پسران و افراد در سنین 
مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی 
تجرد در جامعه با وضع سیاســت های 
اجرایی و قوانین ومقررات تشــویقی و 
حمایتی و فرهنگ  سازی و ارزش گذاری 
به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت 
الهی« ونیز بند اول سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغیه رهبرانقالب، در 
تاریخ ۱۳۹2/۱۰/2۹ مبنی بر » تأمین 
شــرایط و فعال ســازی کلیه امکانات و 
منابع مالی و سرمایه  های انسانی وعلمی 
کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به 
حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه 
در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و 
تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر 
ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم  درآمد 

و متوســط« می باشــد که متأسفانه از 
تاریخ ابالغ این سیاست ها تاکنون اقدام 
شایسته و چشــمگیری درباره رفع این 
موانع و ایجاد زمینه ها، حاصل نشــده 

است!!!
مانع زدایی در سال مانع زدایی ها

در سال های اخیر، بارها سعی شده است 
بــا تغییراتی در قوانین ســربازی نظیر 
کســر خدمت به ازای تأهل و فرزنددار 
شــدن، افزایش حقوق به ازای تأهل و... 
شرایط ســربازی برای سربازان تسهیل 
شود. اما متأســفانه، تغییر چشمگیری 
در این زمینه رخ نداده و همچنان در بر 
پاشنه قبلی می چرخد. شاهد این مدعا 
در سالهای اخیر، تعداد بسیارزیاد افراد 
فاقد گواهینامه رانندگی و اوراق رسمی 
سنددار بود. نداشتن کارت پایان خدمت 
و اوراق رســمی تبدیل به معضلی برای 
پلیس و سایر نهادهای قانونی شده بود 
که، درنهایت برای سامان دادن به وضع 
موجود، منجر به اجرای طرح غیرعادالنه 

خرید سربازی شد.
همچنین حدود 2 میلیون سرباز فراری 
کــه به رغــم همه ســخت گیری ها و 
محرومیت های اجتماعی همچنان تمایلی 
به سربازی رفتن ندارند، نشان دهنده آن 
است که قانون فعلی کارآمدی کافی را 
ندارد، و ادامه این قانون بعدها معضالت 
قانونی و بعضاً اجتماعی بسیاری را ایجاد 

خواهدکرد.
شاید بتوان گفت، اولین قدم برای تغییر، 
اصالح و تطبیق قانون سربازی با وضعیت 
و اولویت های کشور است. همچنین چه 
بهتر که از تجارب سایر کشورها در این 
زمینه نیز بهره برده و به جای ســربازی 
اجباری ، سربازی حرفه ای را جایگزین 

کنیم تا هم بتوان از نیروی انسانی جوان 
کشور درعرصه دفاعی بهره کافی را برد، 
هم درعرصه اقتصادی و اجتماعی جلوی 
هدر رفت نیروی انسانی کشوررا بگیریم. 
در ســربازی حرفه ای حضور در خدمت 
ســربازی امــری اختیاری وبــا حقوق 
ومزایای کافیست که فرد در کنار خدمت 
خود قادر به طی کردن مراحل ازدواج و 

اشتغال زندگی بدون وقفه است.
 دراین قالب ، خدمت ســربازی با توجه 
به مزایای موجــود جذابیت کافی برای 
حضور جوانــان را دارد. لــذا نیروهای 
مسلح با کمبود نیروی متخصص مواجه 
نخواهند شــد؛ این الگوییست که هم 
اکنــون در بیش از ۱۰۰ کشــور جهان 

درحال اجراست.
البتــه باید به این مهــم توجه کرد که، 
همواره نگاه هــای افراطی و تفریطی در 
هرموضوعی نتیجه ای جــز انحراف از 
مســیر صحیح نــدارد. دراین مورد هم 
باید به این نکته توجه کرد که بخشــی 
از توان نظامی و دفاعی کشــور وابسته 
به حضور وایفای نقــش فرزندان ایران 
در قالب ســربازی اســت؛ پس هرگونه 
تغییر درقانون ســربازی نباید منجر به 
ایجاد ضعف و نقص در ســاختار دفاعی 
کشورشود. درکنارآن نیز نباید مضرات 
نحوه اجرای فعلی ســربازی را نفی کرد 
و باب هر گونه انتقادی را بست، چرا که 
انکار یک مشکل بی شک به معنای عدم 
وجود آن نیســت. امیدواریم امسال که 
سال مانع زدایی ها است. قدم مثبتی در 
زمینه رفع ایــن مانع از جانب نهادهای 

مسئول رخ دهد.
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مرحوم نادرابراهیمی نویسنده ی خوش ذوق همیشه زنده ی 
قرن معاصر، خالق آثار شاخصی چون آتش بدون دود، یک 
عاشقانه آرام، ابن مشــغله و...است ونیز قدرت قلمش بر 
کسی پوشیده نیســت. اما اینبار هم با همان قدرت قلم 
بی نظیرش داستانی ازجنس واقعیت، که دو برهه موازی 
زندگی مالصدرا شیرازی را با نثری شیوا وآهنگین والبته 
دلنشین خلق کرده است. مالصدرا فیلسوف و دانشمندی 
یگانه که اندیشه هایش، درهیچ عصری آنگونه که شایسته 
ی او بود شناخته نشد. از آثار شاخص این بزرگمرد کتب 

اربعه می باشد.
 شــاید در نگاه اول، خواندن زندگی نامه ی یک فیلسوف 
آنچنان جذاب نباشد، اما آن دیگر هنر نویسنده است که 
آنقدر با واژه ها به درستی ارتباط برقرار کرده که، خواندن 
رمان نه تنها جذاب نیست و خواننده را خسته نمی کند، 
بلکه آنقدر خواننده را به حیرت می آورد که گهگاه از سر 
شوق جمله ها و بندهایی را بارها و بارها می خواند و خیلی 
از افــرادی که رمان را خوانــده بودند گفته بودند:»گاهی 
انسان می خواهد آن را بلند بلند بخواند تا قدری از هیجان 

سرشاری که کتاب در وجودش می ریزد را خالی کند.«
البته که مکالمات او و همســرش که او را »بانو« خطاب 
می کند، از نگاه دوعاشــق زمینی و دو انســان فرهیخته 

برجذابیِت متن افزوده است.
 در زیر بخش هایی از کتاب گزیده شده است:

_«بانو! ویرانه ای است این جهان. عمر کفاف نمی دهد که 
آباد کنیم، غیرت رخصت نمی دهد که رها کنیم.

_اعتقاد هم مثل عشــق، دردسرها دارد. شاید که جنس 
عشق واعتقاد یکی باشد.

_تقلید، در صورتی تقلید اســت که مقلّد، 
انسانی بالنســبه فرهیخته و صاحب رای 
باشــد. ُمقلد باید که خود قدرت تشخیِص 
نیک از بد، درست از نادرست، راه از بیراه را 
داشته باشد؛ اما گرفتار شک میان این و آن 
باشد. مقلد، برای آن تقلید نمی کند که باِر 
مســئولیت ها را از گرده ی خود بردارد و بر 
دوش اهل فضل بگذارد. مقلِد مغلوب، تقلید 

را هم بی قدرمی کند.
_“عشــق به دیگری”، ضرورتی است که 
از حادثه برمی خیــزد نه ازاراده به انتخاب، 
و همین، کار را مشــکل می کند. دربه در 
که نمی تــوان به دنبال محبــوب خاکی 
گشــت. درهر خانه را که نمی توان کوبید 
و پرســید: “آیا یارمن، اینجا منزل نکرده 
است؟” سِرهرگذر، همچواوباش، نمی توان 
اِستاد ودرانتظارعبور یار، زمان را ُکشت_ و 

همین هاست که کار را مشکل می کند.
_بانو! زمانی که با زمانه ی خویش نساختی، 
وبا َمسندنشــینان و اَمربَراِن ایشــان کنار 
نیامــدی، و آنچه را که جاهالن می گویند، 
جاهالنــه باز نگفتی، الجرم به تبعیِد اَبَدِی 
روح گرفتار خواهی شــد حّتی اگر در ُکنِج 
منزلی در شــهری ساکن باشــی؛ و اگر بر 
نپذیرفتن پای فشــردی، آواره اَت خواهند 
کــرد، یا به زندانت خواهنــد انداخت و به 

داَرت خواهند کشید.

گذری بر شاهکار
مردی در تبعید ابدی

مهدیه خسروی/ اتاق عمل ۹۷

کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پرشکی خمین  6



از زبری حصیر
تا لطافت سریر

منیره شیری/ اتاق عمل ۹۷

از ابتــدا که قلــم روی ســنگ، لوح، 
پاپیروس، چرم، وحال که بر روی کاغذ 
و صفحه های الکترونیک؛ چون اسبی 
تیزپا و لجام گســیخته می تازد؛ هیچ 
کجای بشریت هیچ بشری از تیغ تند 

انتقاِد منتقدان در امان نمانده است. 
بعضی به خودشان می آیند و کمی غبار 
از روی دامــن خود می تکانند و بعضی 
یک گــوش را در می کننــد و بعدی 
را دروازه و بازهــم ایــن خیل حوادث 
و انتقادات از قلمــی، به قلم دیگر و از 
صفحه ای به صفحــه ای دیگر منتقل 

می شود.
اما مقصود از نوشتن هیچ کس نیست، 
جز خودم و همه ی خودهای دیگری که 
تمایل دارند بر خواندن و چه بسا عبرت 

گرفتن...!
درون  درحــوادث  آنقدرازدرون  گاهی 
غرق می شــویم که فراموش می کنیم 
چون کودکــی گســتاخ و کنجکاو از 
پنجره ی بیرون خانــه، درون خانه ی 
درونمــان را تماشــا کنیــم و ببینم 
ظاهرخانه ویرانه است یا آباد ؟! ودر پِس 
ظاهِر ویراِن خانه مان درونی آباد است، 

یا در ظاهِرآباِد خانه مان درونی ویران؟!
و در این که زمان و شــرایط و امکانات 
چگونه می گذرنــد تا خانه هایمان چه 

اندازه شــبیه ویران خانه باشــند و از 
درون آباد، در دســت توانای مدیران و 
رؤسایی است که نه تنها پست و مقام و 
مدرک )که فکر نمی کنم نیاز به توضیح 
داشــته باشــد که این ها همان ظاهر 
خانه های آباد اســت( بلکه تنها و تنها 
به این می اندیشند که چگونه با کهنه 
لباسی و اندک جایگاهی برای پویایی 
و نجــات جامعه ی خویش بکوشــند 
و چون کودکان بهانه ی مشــکالت را 
بیاورند، چون من و شما می دانیم که 
اصال از دل این مشــکالت نبوغ متولّد 
می شــود و تاریخ به ما اثبات کرد که 
قویتریــن ومدبّرترین مدیران در کمِیّ 
امکانات و در زیادِی حوادث و مشکالت، 
سنگ ها را برداشته و با همان سنگ ها 
پل ساخته اند و اگر قرار باشد همه چیز 
طبق روال باشــد واصولی و درست که 
چه نیاز به مدیر ومدبّر؟ هر انسانی قادر 

است، هدایت کشتی را دست بگیرد!!
مدیریت یک مدیر، نه به مدرکیست که 
بر دوش حمل می کنــد و نه به تعداد 

قربان  بلــه  ترســوهای 
گویش و نه نامی که او 
را خطاب می کنند؛ بلکه 

اســت  حوادثی  به 
نتیجه اش  که 

معّرف مدیریت و قابلیتشــان است؛ نه 
وعده و وعید و شعارهای زیبا و دلنشین!!
 تاریخ از این مدیران ومدبّران کم ندارد، 
بــه طور مثال یک جا خواندم ســردار 
ســلیمانی فرموده بودند:» مرا ســردار 
خطاب نکنید، من سرباز شما هستم« 
و در زندگی دکتر حسابی بزرگ و امام 
خمینــی و هزار و هزار فــرد دیگر که 
جامه ی مدیریت را سکویی برای پرواز و 
موقعیت خود ندیده و خواستند گمنام 

باشند و بکوشند برای پرواز ملّت...
و چــون خلوص دل ها معجزه می کند، 
خود پرواز کردند و نامشــان تا انتهای 
تاریــخ جاودانه خواهد ماند ولی باز هم 
تاریــخ و قلم و کاغذ که میــراث داراِن 
آن ها هســتند به ما ثابــت کردند که 
این مدیریت عنوانیست وسوسه برانگیز 
که گهگاه جهاد گذشــته را در سیاهی 

امروزشان محو نموده است!!!
چه جهادگران بزرگی که کوشــیدند و 
شکنجه شــدند و تالش پشت تالش 
که انقالبی به پا کنند که از همه بیشتر 
داِد مظلومان را از ظالمان بستانند، اما 
چنان محو لطافت سریر مدیریت شدند 
که زبری حصیِر زیرپایشان از خاطرشان 
رفت و خود ظالمانی شدند که مظلوم 
و گرسنه را مظلوم تر و گرسنه تر کنند 

تا بر شکوه و چه بسا ویرانی تخت های 
پوشالی خود بیفزایند!!!

و درایــن بیــن تنها وجــدان بیدارگر 
مدیران اســت که جامعــه ی خویش، 
حال هر کجا که می خواهد باشد، را آباد 
کرده و بکوشند گهگاهی بر سر سفره ی 
فقیرانــه ی مردم خویش بنشــینند و 
نگذارند زنجیره ی این دست مشکالت و 
مصائب تا بی انتهای تاریخ ادامه داشته 
باشــد. هرچند برای خودشان هم که 
بوده باشد، برای نسل امروز و فردا دیگر 

نباشد.
خواهــش عاجزانه ی بنــده ی حقیر از 
دوســتان و جوانان امروز این است که 
الاقل نسبت به جامعه و مسئولیت هر 
چند به ظاهر کوچک خود غافل نشده 
و همین امروز را که مسئولیت انتخاب 
مدیر ومسئولی برای کشور خود داریم 
کوشــا باشیم و جلب ظاهر و شعارها و 
وعده های بی پایه و اساس این مدیران 
نشــویم و با کمی تحقیــق و مطالعه 
انتخابی درست داشــته باشیم و خود 
روزی، اگر مسئولیتی هرچند کوچک، 
درهرجایی یافتیم، که البته قبل از همه 
هشدارم و خواهشم به خود حقیراست... 
بکوشیم برای آبادانی؛ و خانه ی خویش 

را به راستی آباد کنیم...!
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۱- ضمن تشکراز این که ما را به حضور 
پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، خودتان 
را معرفی نموده و در رابطه با مشخصات 
فردی شــهید به طــور مختصر صحبت 

کنید.
-بــه نام خدا، من مریم غالمی، همســر 
شــهید مهدی رباطی هستم. )البته اسم 
اصلی اش فرخ است.( متولد ۱۳۵۸/4/4 
است. در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده 

بود. هفت برادر و سه خواهر داشت.

2- شغل شهید چه بود؟
- خیاط بودند. از بچگی پیش برادر بزرگ 

خود کار می کردند.

۳- در رابطــه با دوران کودکی شــهید 
برایمان صحبت کنیــد. آیا راجع به این 
موضوع خاطره ای برایتان تعریف کرده اند؟

-بلــه، اتفاقــا می گفتنــد که بســیار 
پسرشــیطونی بودند. می گفــت:» بچه 
درس خوانی نبودم و دوستانم را مجبور 

می کردم تکالیف درسی مرا بنویسند.«

4- آشــنایی و ازدواج شــما چگونه رقم 
خورد؟

-خانــواده ی هردویمــان مخالف ازدواج 
مــا بودنــد. چون خانــواده هایمــان از 
لحاظ فرهنگی و اعتقــادی باهم تفاوت 
بسیارداشتد واصال راضی به ازدواج ما نمی 
شــدند، ولی آقا مهدی ظرف شش ماه، 
تمام تالشــش را برای شروع زندگی مان 
با حداقل هزینه ها کرد. ولی هرآنچه که 

یک دختر در زمان عروســی از شوهرش 
انتظــار دارد برای من تهیــه کرد، حتی 
لباس عروسی من را خودش برایم دوخت.

۵- چه تاریخی باهم ازدواج کردید؟ 
دوم مرداد سال ۸۳

۶- مالک و معیار های شما برای ازدواج 
با ایشان چه بود؟ یا چه ویژگی هایی در 
ایشان دیدید که به درخواست ازدواج وی 

پاسخ مثبت دادید؟
- درآن زمــان من هم طبیعتاً مثل بقیه 
دخترها برای ازدواج، مالک و معیارهای 
زیادی داشتم. اما وقتی آقا مهدی را دیدم 
و ایشان به من درخواست ازدواج دادند، 
دیگر تمام آن مالک ها از ذهنم پاک شد.

۷- چند سال زندگی مشترک داشتید؟
 -ما ۱۱ سال باهم زندگی کردیم.

۸- چند فرزند دارید؟ 
-یک پسر به نام محمدعلی و یک دختر 

به اسم زهرا

۹- از نظم و انضباط شــخصی ایشــان 
صحبت بفرمایید. 

-خیلی فرد با انضباطی بودند. آقا مهدی 
تمام کارهایش سرســاعت و دقیق بود. 
برایم جــای تعجب داشــت، ولی اصال 
نمی گذاشت لباس هایش را من بشورم. 
خــودش لباس هایــش را می شســت. 
بعضی اوقات به او اعتــراض می کردم و 

می گفتم:»فکر کردی بلد نیســتم لباس 
هایت را بشورم؟« می خندید و می گفت:» 

چرا ولی اینطوری بهتر است.«

۱۰- آیا در کارهای خانه به شــما کمک 
می کردند؟

-بلــه، در بچــه داری خیلی به من کمک 
می کرد. وقتی پسرم به دنیا آمد خانه مان 
را نزدیک کارگاه محل کارش گرفت. کارگاه 
ســرکوچه مان بود و خانه ته کوچه. روزها 
از سرکار می آمد؛ پوشــک آقامحمدعلی 
را عوض می کرد، شیرخشــکش را برایش 
آماده می کرد، حمامــش می کرد، برایش 
الالیی می خواند و برمی گشت. خیلی کمک 
حال من بود. بیشتراوقات خودش میزشام 
را جمع می کرد ظرف ها را می شســت و 
یک چای می ریخت جلوی من می گذاشت 
و می گفــت: خســته نباشــید خانم. من 
زندگینامه خیلی از شهداء را خوانده ام، آن 
ها که مجرد بودند خیلی به مادرشان کمک 
می کردند و متاهل ها هم به همسرانشان. 
االن هم بعضی اوقات به پسرم محمدعلی 
می گویم:»مامان اگــر تو کار خونه کمکم 

کنی میری شهید میشی ها...«

۱۱- خصوصیــات اخالقــی، رفتاری و 
ویژگی های شخصیتی شهید چگونه بود؟
-بســیار خوش اخالق و اهل خانواده بود. 
همسر من یک تفاوت با بقیه شهداء داشت، 
اوهم همسرم بود، هم پدرم بود، هم برادرم 
بود، هم خواهرم بود، درواقع همه کس من 
بود. وقتی خبر شهادتش را به من دادند، 

انگار یک باره از بلندی پرتم کردند پایین. 
تکیه گاهم را از دســت دادم، چون حامی 
دیگری در زندگی نداشتم. پدرم فوت شده 
بود، برادرهم ندارم، خواهرهایم هم خارج 
از کشور زندگی می کنند. یعنی هیچکس 

را ندارم فقط خدا.
وقتی از یک موضوعی عصبانی می شــد 
هیچ وقــت داد نمی زد. قهر می کرد و این 
موضوع برای من ســخت تربود. دوست 
داشــتم یک چیزی بگوید، ولی سکوت 
می کرد. همیشه هم قهرش بیست دقیقه 
بیشتر طول نمی کشید و همیشه هم من 
برای منت کشــی پا پیش می گذاشتم، 

چون بیشتر اوقات من مقصر بودم.

۱2- شیرین ترین خاطره ای که در دوران 
زندگی مشترک با ایشان داشتید چه بود؟

-زندگی با آقا مهدی همه اش خاطره بود. 
اما شیرین ترین آن، تغییر سبک زندگی 
من به برکت زندگی با همســرم بود. من 
قبل از ازدواج با همســرم فرد کامالً بی 
حجابی بودم. یک روز یکی از همســایه 
هایمان به من گفت:» یک کالس قرآنی 
در مسجد علی ابن ابی طالب در خیابان 
شمسی برگذار می شــود میای بریم؟« 
گفتم باشد. شب وقتی آقا مهدی از سرکار 
آمد به او گفتم. گفت:»اگر دوست داری 
برو چیزهای بــدی یادتان نمی دهند...« 
من با همان شــکل و شمائل ظاهرم، در 
جلسات حاضر می شــدم. آن زمان برای 
این که جلوی آقا مهدی کم نیاورم قرآن 
را با صوت و لحن تفســیر، همه را باهم 

شهداء موجودات
افسانه ای نیستند

زهره سادات شریفی/ اتاق عمل۹۶

مصاحبه از همسرشهید مهدی رباطی

کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پرشکی خمین  8



یاد گرفتم. یک مدت گذشــت، نزدیکای 
عید شد، حوزه علمیه ثبت نام می کرد، 
استادم خانم سرلک به من گفت:» شما 
به درد حوزه میخوری، اگر دوست داری، 
ثبت نام کن!« من هــم آن زمان با یک 
مانتــوی کرم رنگ کلــوش کوتاه و یک 
جفت چکمه مشکی و یک شال صورتی 
کوتاه، رفتم حوزه ثبــت نام کنم. وقتی 
رسیدم، یک خانم عباسی نامی بودند که 
)الهی هرجا هستن همیشه تنشان سالم 
و دلشان خوش باشد( بدون آن که  با من 
برخورد بدی داشته باشند، مثال بگویند 
این جا، جای خانم های بی حجاب نیست 
با آن همــه آرایش و حجاب بد آن زمان 
من، مــن را پذیرفتند. شــرایط حوزه و 
مراحل ثبت نام را برایم توضیح دادند، که 
مثال فالن کافینت برای ثبت نام اینترنتی 
بروم. وقتی داشــتم از پلــه های حوزه 
پایین می آمدم که بــروم کارهای ثبت 
نام را انجام بدهم، یک آن برگشــتم باال 
و به خانم عباسی گفتم:»من اگر بخواهم 
بیام اینجا باید چادر ســرم کنم؟« خانم 
عباســی گفتند:» نه واجب نیست، ولی 
اگر دوست داری سرت کن عزیزم، برای 
خودت خوب هست.« این برخورد خیلی 
به دلم نشست. فکر کردم االن بگوید بله 
خانم مگه میشود بدون چادر! حتی طی 
یازده سالی که با آقا مهدی زندگی کردم، 
هیچ وقت در مسئله حجاب به من اجباری 
وارد نکــرد؛ البته من همیشــه متوجه 
می شدم که دوست داشت من باحجاب 
بشــوم، ولی هیچ وقت به زبان نیاورد و 
اجبار نکرد و با عمل به من نشــان داد و 
فکر می کنم همین موضوع باعث شد من 

باحجاب شوم.
بعد از ماجرای ثبــت نامم درحوزه، عید 
شــد، رفتیم قم، من آنجــا به آقا مهدی 
گفتم:»  برایم چادر عربی بخر!« برایم یک 
مقنعه و چادر عربی خرید. بعد از زیارت، 
وقتی برگشتیم خانه، من چادر و مقنعه 
را تاکردم گذاشتم داخل کمد. چندروزی 
گذشت. یک روز می خواستیم باهم برویم 
امامزاده ابوطالب. مــن مقنعه و چادر را 
از کمد درآوردم، پوشیدم و رفتم جلوی 
آقا مهدی ایســتادم گفتم:» من آماده ام 
بریم.«  تعجب کرده بود! خیلی ذوق کرد 
و گفت: خیلی خوشــگل شدی، خیلی 
خانم شــدی مریم خانــم! االن، همانی 

شدی که باب دلم هستی. بعد باهم رفتیم 
امامزاده زیارت کردیم. و من همان جا به 
امامزاده قول دادم که هیچ وقت، حجابم 

را ترک نکنم.
چند ماه قبل از رفتن آقا مهدی به سوریه، 
یک مانتوی فیروزه ای برایم دوخته بود، 
یادم است دورتا دور مانتو هم سنگ کاری 
شــده بود. ما یک قرار همیشگی داشتیم 
هرشــب ســاعت یازده، باهم تا بستنی 
فروشــی مدرس، قدم می زدیم، بستنی 
می خوردیم دوباره پیاده برمی گشتیم و 
برایمان زمستان یا تابستان معنی نداشت 
هرشــب این کار را انجام می دادیم. حتی 
در ســرمای زمســتان هم بستنی مان را 
می خوردیم و قدم زنان برمی گشــتیم. 
یک شــب که می خواستیم برویم به من 
گفت:» این مانتو رو تنت کن، بریم.« آن 
زمان پنج ماهی بود که من باحجاب شده 
بودم و چادر سر می کردم، به آقا مهدی 
گفتم:»نه من دیگه چادر سر می کنم این 
مانتو رو نمی پوشم.« گفت:»مگه تو حوزه 
یادتون ندادند که باید به حرف شوهرتون 
گــوش بدیــد؟« به هــر طریقــی بود، 
می خواست من را راضی کند با آن مانتو 
بیــام بیرون. اول گفــت:» 2۰ هزارتومن 
بهت میدم«. بعــد گفت:»۵۰ هزار تومن 
بهت میدم.« بعد گفت :»۱۰۰ هزارتومن 
بهت میدم«  اگر این مانتو را بپوشی و با 
من بیای بیرون. خالصه کلی اصرار کرد، 
اما من قبول نکردم. ســکوت کرد و دیگر 

چیزی نگفت. احساس کردم ناراحت شد. 
آن شب گذشت. تقریبا دو سه هفته مانده 
بود به رفتنش به ســوریه، به من گفت:» 
یادته اون شب چقدر بهت اصرار کردم  با 
من با اون مانتو بیای بیرون؟« گفتم:» آره 
چطور؟« گفت:» می خواســتم امتحانت 
کنم، از بابت تو دیگر خیالم راحت است.« 

این خاطره همیشه به یاد من ماند.

۱۳- چه شد که تصمیم گرفتن به سوریه 
بروند؟ 

-ایــن اواخــر خیلی اخبار ســوریه را از 
تلویزیون دنبــال می کردند. می دیدم که 
پای اخبار می نشستند و گریه می کردند 
و می گفتند:» این ها قصدشــون حضرت 
زینب)س( اســت. می گفتند عاشــورا 
دوباره تکرار شده است. مدام می گفتند 
دلم میخواهد برای دفاع بروم.« البته من 
هیچ وقت راضی نبودم که برود. آخرسر 
هم بدون اطــالع دادن به مــن رفت و 
وقتی آنجا رسید به من زنگ زد و گفت 
که به زودی برمی گردد، ولی هیچ وقت 

برنگشت. 

۱4- آخرین باری که با جنابعالی تماس 
گرفتند، چه گفتند؟

- سه چهارروز یک بار، تماس می گرفتند. 
اما صحبتشان خیلی سریع تمام می شد. 
اینطور نبــود که من بتوانم باهاشــون 
طوالنــی حــرف بزنــم و درد دل کنم. 

مکالماتمان درهمین حد بود که ســالم، 
خوبی؟بچه ها خوبــن؟ مواظب خودت 
بــاش. مواظب بچه ها بــاش. من تا می 
آمدم صحبت کنم، می گفت:»نمیشه زیاد 
حرف زد، مراقب خودتون باشید. درست 

میشه، برمی گردم.«  خیلی کوتاه ...
آخرین بار برای من یک پیامک فرستاد. 
من در جریان نبودم ولی انگار آن شــب، 
شب عملیاتشون بود. ساعت دوازده شب، 
داشتند حرکت می کردند، به من پیامک 
فرستاد:»به موال نوکرتم...« من صبح بیدار 
شــدم بروم حوزه، که این پیام را دیدم. 
بعداً متوجه شدم برگه مرخصیشون صادر 
شــده بود. بلیط هواپیماشون صادر شده 
بود. دوسه روز بعد قرار بود برگردند. حتی 
سوغاتی هم برای من و بچه ها تهیه کرده 
بود. ولی در همان عملیات آخر، شــهید 

شد...

۱۵- تاریخ شهادتشون رو میفرمایین؟
-۱۳۹4/۱/۳۱، مصادف با شــب اول ماه 

رجب.

۱۶-  داستان تغییر اسمشون چه بود؟
- ایشون وقتی می خواستند اعزام بشوند، 
یکسری مشکالت برایشان به وجود آمده 
بود، اعزامشان نمی کردند. نذرکردند که 
هرشب چهارشــنبه به مسجد جمکران 
بروند و با امــام زمان عهد بکنند که اگر 
با اعزامشــان موافقت شــود، اسمشان 
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راعوض می کنند و می گذارند مهدی...! 
حتی وقتی فرم اعزام را پر می کنند، اسم 
مادرشان را به عشق حضرت زهرا، به نام 
فاطمه ی زهرا می نویسد و اسم خودشان 
را به نیت امــام زمان، مهدی رباطی می 

نویسند، نه فرخ رباطی.

۱۷-هرچند باعث متاثر شــدن شما می 
شود، اگر ممکن هست راجع به نحوه ی 

شهادت شهید رباطی صحبت کنید؟
-عملیاتشان شب والدت حضرت فاطمه 
زهرا، با رمز یا زهرا شــروع می شود. این 
عملیات، ده روز طول می کشــد. در یک 
مثلثی بین ســوریه و اردن و اسرائیل به 
اســم بصری الحریر. قصدشــان نابودی 
اسرائیل بوده است. دربینشان از یهودی 
ها، نفوذی وجود داشته است، عملیاتشان 
لو می رود. ایــران در آن عملیات خیلی 
تلفات میدهد. آقا مهدی همان جا شهید 
می شوند و پیکرشان هم همان جا باقی 
مــی ماند و تا به امروز هم هیچ خبری از 
پیداشدن پیکرشان به من نرسیده است ...

 ۱۸- چگونــه و چه زمانی از شــهادت 
همسرتان باخبر شدید؟

-اردیبهشــت مــاه بود، مــن رفته بودم 
نمایشگاه بین المللی کتاب. داخل اتوبوس 
بودم، داشتم برمی گشتم. از مشهد با من 
تماس گرفتند و مشخصاتم را پرسیدند. 
گفتند که:» ازطرف همسرتون تماس می 
گیریم، گفتند که فکرمی کنم عملیاتشون 
دچار مشــکل شده، نگران نباشید.« ولی 
همین جمله را کــه گفتند، من متوجه 
شدم که یک اتفاقی افتاده است. از لحن 
صدای اون آقایی که داشت صحبت می 
کرد و دلداری می داد متوجه شدم، اتفاقی 
افتاده است... دیگر نفهمیدم چجوری تا 

خمین آمدم. 
بعد از ســه چهار ماه، مــن و بچه هایم 
را دعوت کردند مشــهد حرم امام رضا، 
سفرمان هفت هشت روزه بود. روز چهارم، 
برای ما یک جلسه گذاشتند، آنجا به من 
گفتند که:»همسرتون شهید شده، دیگه 
منتظرش نباش.« دیگر مطمئن شدم و 
تمام امیدم را ازدست دادم... خداروشکر 

میکنــم که کنار حرم امام رضا، این خبر 
را به من دادند. دیگر نفهمیدم چجوری 

گذشت تا رسیدم خانه.

۱۹- آیا شــهید رباطی وصیت نامه ای 
نداشتند؟

همسرمن وصیت نامه ای نداشت، اما یک 
سری دست نوشته الی مفاتیح گذاشته 
بود. به دخترش تاکید کرده بود :» دخترم 
حتما حجابت را حفط کن.« به محمدعلی 
گفته بود:» مراقب مادر و خواهرت باش، 
بعد از من تو مرد خانه هستی.« همچنین 
نوشته بودند که:» من دوستتون داشتم 
وهیچوقت دلم نمی خواســت ترکتون 
کنم، ولی باالخره نمی توانستم بی تفاوت 

باشم. راهی هست که باید بروم.«

2۰- انتظارات شما بعنوان همسر شهید 
از مردم ومسئوالن چیست؟

-همین قدر که نام شــهید را زنده نگه 
دارند، همین که فراموش نشوند، برای من 
کافیســت. چون همه ی شهداء، نه فقط 
همسرمن، برای حفظ دین، حفظ تشیع 
و به خاطر وطنشون به شهادت رسیدند. 
این که نامی ازشون برده شود، دلخوشی 

برای بچه هایشان است. 
هنوز خیلی ها هستند که اصال خبر ندارند 

در خمیــن به جز شــهید 
عربی، شهید مدافع حرم 
دیگه ای هم هست. خب 
چــرا باید انقــدر گمنام 

باشند؟ هرچند 
قــا  آ

مهدی خودش گمنامی را دوست داشت. 
مثال هروقت می خواست به کسی کمک 
کنــد، هیچ وقت پول یا چیزی را که می 
خواست به کسی کمک کند، مستقیم با 
دست خودش نمی رساند به آن مستحق. 
می داد به یــک نفر دیگر می گفت اینو 
ببر بده به فالنی، اسمی از من نبر. گمنام 
زندگی کرد، ولی ایــن که بخواد گمنام 

بمونه، یک مقدار بی انصافیه.

2۱- حــال و هوایتــان بعد از شــهادت 
همسرتان چطور بود؟

-من میدانم که همســرم چه کار بزرگی 
انجام داده اســت و برای من هم خیلی 
جایگاه با ارزشی دارد. گرچه روزهای اول 
به این موضوع اعتقاد نداشتم و از دستش 
ناراحت بــودم. مدام مــی رفتم جلوی 
عکسش و ازش گله می کردم و می گفتم 
چرا منو تنها گذاشتی؟ حاللت نمیکنم. 
مگر قول ندادی برگردی؟ چرا منو با دوتا 
بچه تنها گذاشتی؟ اما االن، خوشحالم که 
عاقبت بخیرشدند و به مسیری که رفتند، 
واقعا افتخار می کنم. این اعتقاد االن من 

است.

22-آیــا تا به حال خواب همســرتان را 
دیدید؟

زیــاد  خیلــی  -اوایــل 
خوابشان را می دیدم، 
که  مواقعی  بخصوص 
کار اشتباهی می کردم. 
به خوابــم می آمد و 

ازدســتم ناراحت بود، باهام حرف نمیزد. 
اخم میکرد. وقتی بیدار می شــدم، می 
فهمیدم مثال فالن کار اشتباه را انجام داده 

ام که آقا مهدی از دستم ناراحت هست.

2۳- بعنوان کالم آخر حرفی برای 
جوانان ندارید.

-ببینید شــهداء موجودات افســانه ای 
نیستند که از کرات دیگر آمده باشند، یا 
یک کار شگفت انگیزی انجام داده باشند. 
نه اینطور نیست، یک آدم معمولی مثل 
من مثل و شــما بودند. زندگی داشتند، 
عاشق شدند، بچگی کردند، ازدواج کردند، 
بچه دار شــدند، خیلی هم زندگیشان را 
دوســت داشــتند. حتی یادم هست آقا 
مهدی غذایش که دیر میشد اصال طاقت 
گرسنگی نداشت، اخمو میشد! نه این که 
به من غربزند که چرا غذا دیر شده، اصال. 
خودش می رفت و شروع به آماده کردن 
غذا می کرد. خیلی هم حساس بود. اگر 
دســتش یا پایش آسیب می دید، خیلی 
از خودش مراقبت می کرد. منظورم این 
هست اینطور نبود که قید دنیا را زده باشد 
نه، همین زندگی روال عادی مثل همه ی 
انســان ها را داشت، فقط سعی می کرد 
گناه نکند و کاری که می دانست وظیفه 
اش هست را به درستی انجام می داد. و 
هرکدام از ما می توانیم به مقام شهادت 
برســیم. چون بعضی هــا فکرمی کنند 
فالنی شــهید شده اســت حتما چه کار 
خارق العــاده ای انجام داده؟؟! درصورتی 

که اینطور نیست. 
  

مقام معظم رهبری: 
شــهدای مدافــع حرم، شــهدای تازه و 
جدیدند، خون های این ها تازه اســت، 
ارزش این خون ها برای اسالم خیلی زیاد 
است. البته خون شهدا هرگز کهنه نمی 
شــود. یعنی خون شهدا این هم که سی 
سال، سی و پنج ســال قبل به شهادت 
رسیدند، تازه است. ان شاءاهلل خداوند بر 
دل های شما صبر و سکینه نازل کند و 
به شماها انشاءاهلل عوض خیر و جزای خیر 

بدهد.
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سالم بر آقای مهربانی ها...!
مثــل همیشــه، از نزدیــک نگاهمــان 
می کنند و ما که به ســبب کوچک بودن 
و گناهانمان چشمانمان بی نصیب از نگاه 

مهربانشان شده.
 و بــاز هم از ســر بی معرفتی شــدید 
خودمان، آن عزیز دردانه خلقت را دور از 
خود می پنداریم و نگاه سرشار از نورایشان 

را در زندگی خود نادیده می گیریم.
بماند که، خیلــی از ماها حتی فراموش 
کرده ایم که آن یگانه محبوب خداوند، در 
بین ماســت و چون چشمان بی بصیرت 
و آلوده ی ما الیق دیدار ایشــان نیست 
حضور سرشار از مهربانی ایشان را نادیده 

می گیریم.
اما ما که بر ناسپاســی خو گرفته ایم، تا 
زمانی که گرفتار مشکلی نشدیم یادی از 

منجی زندگیمان نمی کنیم .

واما اکنون که جهان در اقیانوس نامرئی 
کرونا غرق شده و همه ی مردمان جهان 
احســاس خطر می کنند، یادی از منجی 
کــرده اند و بــه دنبال راه نجــات الهی 
هستند،چه آن هایی که اصال منکر وجود 
قائم بودند و چه ماهایی که حضور و وجود 
نورانی و پرمهر ایشان را قبول داشتیم، اما 
صد حیف که ســرگرم این دنیا و بازیچه 
هایش شدیم و حال همگی ما برای آمدن 

منجی مان به تکاپو افتادیم.
اما کرونا...

گویی که پروردگارمان برای بار دیگر بشر 
را، با یکــی از نادیده ترین و کوچکترین 
مخلوقاتش امتحان کرد تا این موجودات 
دوپا بفهمند با این همه امکانات به قول 
خودشان فوق پیشرفته، باز هم برای فرار 

از این موجود به هزار در ودیوار می زنند.
به راســتی که اساس نیاز جهانی به یک 

منجی، واقعاً برای همه جهانیان ملموس 
شد و خود سببی شد که با چشمی بازتر 
به آینده خود بیندیشــند و به راستی و 
چرایی به این دنیا آمدن و رفتنشان اندکی 
اندیشه کنند، که آیا همین اندک خوراک 
و پوشاک است ....؟ یا چیزی گسترده تر 

در پس این پرده یافت می شود...؟
من این احســاس نیازرا، امروزه در بین 
مردم جهان بیدار و زنده می بینم مردمانی 
کــه از قتل عام این موجــود نادیدنی به 
وحشت افتاده اند و گویا مانند فیلم ملک 
سلیمان، به ناگاه چیزی نادیدنی وارد بدن 
انسان ها می شود که خوی آن ها را تغییر 
می دهد، به تباهی می کشــاند و چه بس 

ترسناک است...
 کســانی که تا هفته ها و روزها قبل کنار 
ما زندگــی می کردند و ســالمت بودند 
به یکبــاره و در عرض چنــد روز چراغ 

زندگیشان خاموش می شود...
و این همان نشــانه الهی است، که انساِن 
به این بزرگی را ویروسی نادیدنی به کوچ 

ابدی وا می دارد... 
آیا تعقل الزم نیست؟

و همچنیــن این بیــداری و نیاز به یک 
منجی را در چشــمان کودکان و جوانان 
فلسطینی می شود دید، ک بعد از چندین 
سال تحمل ظلم و جور ظالمان باز هم با 
بصیرت و امیدی بیشــتر، به دنبال راهی 
برای احقاق حقوقشان هستند و می دانند 
که روزی به دست منجی عالم، آرامشی 
جهانی، نه تنها بــر آن ها بلکه بر همه ی 

جهانیان حاکم می شود، ان شااهلل ..
به امید جهانی پر از شــادی و سالمتی 
وآرامش وامنیت در ســایه سرورعالمیان 

حضرت بقیه اهلل)عج(

سالمی که هرگز
بی جواب نمی  ماند!!!

زهرا رجبی/ پرستاری۹۷

خوشا آغازی که پایانش تو باشی
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مسابقه
۱( شهید مهدی رباطی در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟

۱۳۹4/۱/۳۱شب اول ماه رمضان
۱۳۹4/۱/۳۱شب اول ماه رجب

۱۳۹4/2/۳۱شب اول ماه رمضان
۱۳۹4/2/۳۱شب اول ماه رجب

2( این حدیث از کیست ؟ »هر کس قرآن را به رأی ]و دیدگاه شخصی[ خود تفسیر 
کند، جایگاه خود را در آتش فراهم می نماید«.

پیامبر اکرم)ص(
امام علی)ع(

امام حسن مجتبی)ع(
امام حسن عسکری )ع(

۳(کدام یک از آثار زیر متعلق به مالصدرا شیرازی است ؟
آتش بدون دود

کتب اربعه
یک عاشقانه آرام 

ابن مشغله

4( عامل پیک چهارم کرونا در ایران چه بود ؟
بی تجربگی مسئولین و مردم

عادی سازی شرایط 
تعطیالت عید و یک دل نبودن مسئولین 

همه موارد 

۵( از نظر نویسنده مدیریت یک مدیر به چه چیزی است ؟
۶( اولین قدم برای تغییر قانون سربازی چیست ؟

۷( در شماره ی بعدی چه موضوعاتی را اولویت قرار دهیم؟

برای شرکت در مسابقه، پاسخ های مورد نظرتان را، به همراه مشخصات 
خود، به آیدی تلگرامی Mnrhshiri@ و یا به آیدی صفحه اینســتاگرامی 

نشریه مدهامتان به آدرس nashrie_modhamatan ، ارسال کنید.
به قید قرعه به دو تن از برندگان مسابقه، از طرف کانون قرآن هدیه داده 

خواهد شد.
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