
خدمتکاران را به یاد داشته باشید
در روزگاری که بستنی با شکالت به ارزانی دیروز 
نیست، پسر 10 ســاله ای وارد قهوه فروشی هتلی 
شد و پشت میزی نشست. خدمتکار برای سفارش 

گرفتن سراغش رفت.
پسر پرسید: بستنی با شکالت چند است؟

خدمتکار گفت: 50 هزارتومان خیرش را ببینی. 
اما تا یک دقیقه دیگر نمی دانم!

پســر کوچک گفت که مگر ســکه بهار آزادی 
است مگر گاوش خارجی است . مگر دالرش .... . 
اما سرانجام دســتش را در جیبش کرد، تمام پول 
خردهایش را در آورد و شمرد. بعد پرسید:  بستنی 

خالی چند است؟
خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پر شده 
بود و عده ای بیرون قهوه فروشی منتظر خالی شدن 
میز ایستاده بودند، با بی حوصلگی گفت : ده هزار 

تومان کمتر!
پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت: برای من 

یک بستنی بیاورید.
خدمتکار یک بستنی آورد و صورت حساب را نیز 
روی میز گذاشت و رفت. پسر بستنی را تمام کرد، 
صورت حساب را برداشت و پولش را به صندوق دار 
پرداخت کرد و رفــت. هنگامی که خدمتکار برای 
تمیز کردن میز رفت، گریه اش گرفت. پســر بچه 
روی میز در کنار بشقاب خالی، ده هزار تومان برای 

او انعام گذاشته بود.
یعنی او با پول هایش می توانســت بســتنی با 
شکالت بخورد اّما چون پولی برای انعام دادن برایش 
باقی نمی ماند، این کار را نکرده بود و بستنی خالی 

خورده بود!

کات و مات

تکامل زن و مرد
| رضا تقی آبادی - يكى از عالى ترين برنامه 
هاى اسالم كه اين دين را سرآمد تمام اديان قرار داده 
است، از بين بردن تمام بى عدالتى نسبت به زن بوده 
است. اســالم بنيان برترى طلبى هاى قومى، نژادى، 
جنسى و مالى را ويران نمود و تمام انسان ها از مرد و 
زن، غنى و فقير، عرب و عجم، سياه و سفيد، و زشت و 

زيبا را در يك صف قرار داد.
اين دين آسمانى تنها مالك برترى را تقوا و ارزش 
هاى معنوى و فضائل اخالقى دانســته است. خداوند 
متعال مى فرمايد: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم 
عند اهللا اتقاكم »  ; «اى مردم! ما شما را از يك مرد و 
زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا 
يكديگر را بشناسيد، گرامى ترين شما نزد خداوند با 

تقواترين شماست.»
از طرف ديگر، هدايت تشريعى، عام و گسترده است 
و به گروه خاصى اختصاص ندارد و هر كس مى تواند 
از اين درياى رحمت الهى حــظ و بهره اى ببرد و راه 
تكامل و سعادت خويش را هموار سازد. خداوند متعال 

مى فرمايد: «انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا»; 
«ما راه را به او (انسان) نشان داديم، خواه شاكر باشد يا 
ناسپاس.» پس اختالف در جنسيت نمى تواند مانعى 

براى تكامل باشد.
شهيد مطهرى رحمه اهللا پيرامون اين موضوع چنين 
مى گويد: «اسالم در سير من الخلق الى الحق يعنى 
در حركت و مسافرت به سوى خدا هيچ تفاوتى ميان 

زن و مرد قائل نيست. 
نمونه هاى تاريخى، گواهى صادق بر اين مدعاست. 
در طول تاريخ، زنان بسيارى بوده اند كه قله هاى ترقى 
را در نورديــده و به عنوان زنان نمونــه و الگو معرفى 
شده اند. «ضرب اهللا مثال للذين ءامنوا امرات فرعون 
اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من 
فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ومريم ابنت 
عمران التى احصنت فرجها»  ; «خداوند براى مؤمنان 
به همسر فرعون مثل زده است در آن هنگام كه گفت: 
پروردگارا خانه اى براى من نزد خودت در بهشت بساز 
و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران 
رهايى بخش. و همچنين مريم دختر عمران كه دامان 

خود را پاك نگه داشت.»
همچنين زن مى تواند به مقام و منزلتى برسد كه 
غضب و رضايت او غضب و رضاى الهى را در پى داشته 
باشد، چنان كه در حديثى از رسول گرامى اسالم صلى 
اهللا عليه وآله درباره حضرت فاطمه عليها السالم آمده 
است: «ان اهللا ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها; 
همانا خداوند از غضب فاطمه غضبناك و از خشنودى 

او خشنود مى شود. 
يكى از مباحث قابل توجه در مورد جايگاه زنان در 
اسالم، جايگاه حقوقى آنان است. اگر چه اسالم براى 
زنان در ابعاد فردى و اجتماعى قوانين ويژه اى وضع 
نموده ولى در برابر، حقوق شايسته اى براى آنان قرار 
داده كه موجب تعالى شخصيت آن ها است. خداوند 
حكيم مى فرمايد: «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 
» (11) ; «و براى زنــان همانند وظايفى كه بر دوش 
آن هاست [حقوق] شايسته اى قرار داده شده است.» 
در اين مقال به ذكر نمونه هايى از اقداماتى كه اسالم 
براى احياء و اســتيفاى حقوق زنان انجام داده است 

مى پردازيم.

عبداهلل سیبســتانی، مدرس- يكى از 
مباحث قابــل توجه در مورد جايــگاه زنان در 
اسالم، جايگاه حقوقى آنان است. اگر چه اسالم 
براى زنان در ابعاد فردى و اجتماعى قوانين ويژه 
اى وضع نموده ولى در برابر، حقوق شايسته اى 
براى آنان قرار داده كه موجب تعالى شخصيت 
آن ها است. خداوند حكيم مى فرمايد: «ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعــروف » ; «و براى زنان 
همانند وظايفى كه بر دوش آن هاست [حقوق] 
شايسته اى قرار داده شده است.» در اين مقال 
به ذكر نمونه هايى از اقداماتى كه اســالم براى 
احياء و اســتيفاى حقوق زنان انجام داده است 

مى پردازيم.
در طول تاريخ به واســطه برترى جســمانى 
مردان بر زنان، شخصيت و جايگاه زنان به پايين 
ترين حــد تنزل يافته بود، به طــورى كه مايه 
سرافكندگى و طوق لعنت به شمار مى رفتند. 
به عنوان نمونه قرآن كريم مــى فرمايد: «واذا 
بشر احدهم باالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
» ; «و هــرگاه به يكى از آن ها بشــارت دهند 
كه دخترى نصيب تو شــده، صورتش [از فرط 
ناراحتى] سياه مى شــود و به شدت خشمگين 
مى گردد.» اما اسالم با قوانين بى بديل خود و 
گفتار و رفتار پيامبرى كه رحمة للعالمين بود، 
شخصيت از دست رفته زنان را احيا كرد و او را 
مايه رحمت و بركت معرفى نمود، چنانكه رسول 
گرامى اســالم صلى اهللا عليه وآله مى فرمايند: 
«البنات هن المشــفقات المجهزات المباركات 
دخترها مايه رحمت، صــالح زندگى و بركت 

هستند.»
قبل از اســالم زنان نــه تنها حــق مالكيت 
نداشتند، بلكه همچون كااليى خريد و فروش 
مى شــدند و در كنار اموال ميــت به ارث برده 
مى شدند، حتى در كشورهاى غربى با آن همه 
هياهوى تبليغاتى و شــعار برابرى حقوق زن و 

مرد، تا يك قرن قبل حــق مالكيت براى زنان 
قائل نبودند و بعد از انقــالب صنعتى - آن هم 
براى تشويق زنان براى حضور در كارخانه ها به 
عنوان نيروى كار ارزان قيمت - براى آنان حق 
مالكيت را به رسميت شــناختند. ويل دورانت 
مورخ بزرگ مى نويســد: «نخستين قدم براى 
آزادى مادران بــزرگ ما قانون 1882 م بود. به 
موجب اين قانون زنان بريتانيــاى كبير از آن 
پس از امتياز بى سابقه اى برخوردار مى شدند و 
آن اين كه پولى را كه به دست مى آوردند حق 
داشــتند براى خود نگه دارند. اين قانون عالى 
اخالقــى را كارخانه داران مجلــس عوام وضع 
كردند تا بتوانند زنان انگلســتان را به كارخانه 
ها بكشانند. از آن سال تا به امسال سودجويى 
مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان كندن 
در خانه رهانيده، گرفتار بندگى و جان كندن در 
مغازه و كارخانه كرده است.»اما اسالم كه انسان 
هاى كور دل و شهوت پرست قرن بيستم آن را 
به محدوديت حقوق زنان متهم مى كنند، از قرن 
ها قبل حق مالكيت را براى زنان، به رســميت 
شــناخته و به هيچ كس حق تصرف در اموال 
آنان را نمى دهد. خداوند متعال به صراحت مى 
فرمايد: «للرجال نصيب مما اكتســبوا وللنساء 
نصيب مما اكتســبن »، «مردان نصيبى از آن 
چه به دست مى آورند دارند و زنان نيز نصيبى 
از آنچه به دست مى آورند دارند [و نبايد حقوق 
هيچ يك پايمال شود].» همچنين براى آنان به 
انتظار و نياز آن ها در چهار چوب شريعت، حق 
ارث معين شده است. «وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان واالقربون »، «و براى زنان نيز از آن چه 
پدر و مادر و خويشاوندان [به ارث ]مى گذارند، 
سهمى است.»در اسالم به زنان حق دخالت در 
امور اجتماعى، سياســى و فرهنگى داده شده 
است، اما مشروط به حفظ عفاف و پاكدامنى و 

حريم انسانيت. 

حقوق زن در اسالم

سرمقاله

یادداشت

نویسنده: کیش میش

دیدار مهم دوجانبه روسای جمهوری آمریکا و روسیه؛
 ترامپ: نشست دوجانبه
با پوتین آغاز خوبی است

 معامله قرن
هرگز محقق نخواهد شد

ممنوع الخروجی و بازجویی از برخی 
مسئوالن وزارت صنعت و معدن

دونالــد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا پس از پايان نشســت دوجانبه 
كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، تصريح كرد كه نشست دوجانبه...

بین الملل  6سیاست  2 سیاست  2

رهبر معظم انقالب اســالمى ، حــج را مظهر آميختگــى «معنويت و 
سياست» و مهمترين ويژگى آن را اجتماع مسلمانان در...

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم همكارى همه قوا، نهادها و رســانه ها با 
دولت و همچنين همت مضاعف و تالش جهادگونه توسط..

رییس قوه قضاییه خبر داد:  حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار کارگزاران حج:

آزادی ممنوع نیست!
ُجرم محرز است

دست کسانی که در بازار ارز، سکه و خودرو اختالل ایجاد می کنند و یک شبه می خواهند تیلیاردها پول به 
جیب بزنند باید قطع شود و سریعا به مردم معرفی شوند

| سيدناصر موسوى الرگانى نماينده مردم فالورجان در مجلس 
شوراى اسالمى، با اشاره به نامه دوم محمد شريعتمدارى وزير صنعت 
و معدن به حسن روحانى در خصوص انتشار و اعالم نام واردكنندگان 
غيرقانونى خودرو، گفت: در برخى از مواقع قوه قضاييه اسامى مفسدان 
اقتصادى را كه محاكمه مى كند، با نام مستعار و يا حروف مقطعه، منتشر 
مى كند و زمانى هم كه علت اين كار را سوال مى كنيم، مى گويند كه 
هنوز محرز نشده است كه آيا اين فرد تخلف كرده است يا نه و زمانى 
كه محكوميت اين افراد محرز شــد، ما نام و حكم اين افراد را منتشر 
مى كنيم. الرگانى ادامه داد: اما در موضوع واردات غيرقانونى خودرو، 
جرم اين افراد كامال محرز است. كسى كه از كدهاى دسترسى به سايت 
و از جايگاه ادارى خود سوء استفاده مى كند و اقدام به ثبت سفارش و 
ورود غيرقانونى خودرو مى كند، طبيعى است كه جرم او محرز است. 
اكنون يكى از گله هايى كه مردم ما دارند اين اســت كه اگرجرم يك 
فردى محرز شده، سريعا بايست با او برخورد شود زيرا اگر برخورد شد، 
نفرات بعدى دست به چنين كارى نمى زنند. اما زمانى كه ما با وجود 
اينكه تخلف و جرم يك فرد محرز شده و به دليل برخى از مالحظات، 
برخوردهاى الزم را انجام نمى دهيم، باعث مى شود ديگران هم جرى تر 
شوند و به خود جرات بدهند به راحتى دست به تخلف بزنند. او افزود: 
معرفى نكردن اين افراد كه برخى از آنها از عوامل كشــور ســعودى 
هستند و ســكه و ارز خريدارى مى كنند و به اربيل عراق و عربستان 

مى برند، توهين به شعور مردم است. مماشــات با كسى كه قرار بوده 
دارو وارد كشور كند اما گوشى وارد مى كند تا پول بيشترى را به جيب 
بزند، اصال جايز نيست. اين نماينده مجلس با بيان اينكه شخص وزير 
صنعت به نوعى اعالم كردند كه تعدادى از كارمندان وزارت صنعت در 
واردات غيرقانونى خودرو نقش داشــتند، تصريح كرد: اين امرز محرز 
اســت كه برخى از افرادى كه در وزارت خانه صنعت حضور دارند در 
اين تخلف نقش دارند اما فكر نمى كنم كه درســت باشد كه بگوييم 
مافياى خودرو از درون وزارت صعت شكل مى گيرد، زيرا اين امر يك 
ظلم به كاركنان متدين، شايسته و متخصص اين وزارت خانه است. به 
طور كلى متهم كردن تمامى وزارت خانه كار صحيحى نيســت. عضو 
كميسيون اقتصادى، با بيان اينكه تمامى متخلفان بايد به مردم معرفى 
شوند، خاطرنشان كرد: دست كســانى كه در بازار ارز، سكه و خودرو 
اختالل ايجاد مى كنند و يك شبه مى خواهند تيلياردها پول به جيب 
بزنند بايد دستشان قطع شود و سريعا به مردم معرفى شوند و با آن ها 
برخورد جدى شــود. اصال مهم نيست كه اين متخلفان وابسته به چه 
فرد و گروهى هستند هيچ تفاوتى نبايد ميان متخلفى كه فرزند يك 
كارگر است و متخلفى كه فرزند يك مســئول عالى رتبه است، وجود 
داشته باشد. اگر وزير محترم صنعت نام متخلفان را منتشر كند، هم 
اعتماد مردم به دولت افزايش پيدا مى كند و هم اينكه متوجه مى شوند 

با متخلفان برخورد مى شود و به حال خودشان رها نمى شوند.  

مدیرعامل 
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بازداشت شد
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 افزایش گمانه زنی ها پس از دستور رئیس جمهور و اعالم موافقت شورای نگهبان
درباره تداوم حضور زنان در ورزشگاه؛

در گفت وگو با موسوی الرگانی در مورد واردکنندگان غیرقانونی خودرو بیان شد:
پس از دستور رئیس جمهور به وزیر کشور درباره تداوم حضور زنان در ورزشگاه 
با همکاری وزارت کشور، حال سخنگوی شورای نگهبان نیز از بالمانع بودن این 

مسئله سخن به میان آورده است
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