
1

شماره صد و شصت و چهارم/ ویژه نامه هیأت میثاق با شهدا              

پانزدهم شهریور ماه 1398 / شب هفتم محرم ۱۴۴1 قمری بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادقعلیهالسالم

برای  گام  اولین  خانواده  تشکیل 

خروج از مرزهای »من« و رسیدن به 

قله های »ما« است. خانواده اولین 

مربی و معلم انسان و محمل رشد 

جامعه  اوست.  در  انسانی  فضائل 

زیر  بی تربیِت  جامعه  بی خانواده، 

و  بود  خواهد  فردگرا  چراِن  شکم 

جامعه ای  چنین  که  است  بدیهی 

را  دشمنان  برابر  در  مقاومت  توان 

کوچکترین  با  و  داشت  نخواهد 

تکانه ای فرو خواهد پاشید. دشمنان 

به خوبی  را  نکته  این  نیز  بشریت 

که  است  مبنا  این  بر  و  دریافته اند 

در  خانواده  نهاد  تضعیف  به  کمر 

ایران بسته اند. فمنیست های دین 

گریز و غربزده های بی وطن، سربازان 

خصم هستند و با سالح رسانه، زنان 

را که رکن رکین خانواده اند، نشانه 

از حقوق  به ظاهر  آن ها  گرفته اند. 

را  زن  باطن  در  و  زنان دم می زنند 

با  که  می دانند  بی ارزشی  موجود 

مردان می تواند تشخص  به  تشبه 

یابد و ارزشمند گردد. حال آنکه در 

اندیشه اسالمی، زن باید زن باشد و 

در محیط اقتصادی کشور، بعضی از عوامل اقتصادی 
حکم پیشران را دارند که اگر آنها به حرکت بیفتند، 
کّل این مجموعه ی کار اقتصادی به حرکت می افتد؛ 
چنانچه  -اگر  است  مسکن  مسئله ی  یکی اش  مثالً 
حوزه ی مسکن به حرکت در بیاید و به کار بیفتد، این 
خودش بخش مهّمی از بخشهای اقتصادی کشور را 

به حرکت در می آورد. 1398/5/30
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مرد، مرد! هیچ یک بر دیگری برتری 

ذاتی ندارد. تفاوت در عرصه حقوق 

نیز از تفاوت های طبیعی و ذاتی زن با 

مرد بر می خیزد؛ اما این تفاوت سبب 

برتری حقوقی مرد بر زن نمی شود. به 

قول شهید مطهری زن و مرد در عرصه 

حقوق مشابه نیستند؛ ولی مساوی اند.

نهاد  تضعیف  پازل  األسف،  مع 

در  مسئولین  از  بعضی  را؛  خانواده 

میکنند.  تکمیل  اسالمی  جمهوری 

این ها  و  بودند  آگاه  دشمنان  آن ها 

گاه  دوستان  این  غافل.  دوستان 

غربزده  تئورسین های  تاثیر  تحت 

و گاه به دلیل ضعف در توانایی، در 

عمل به وظایف اصلی خود اهمال به 

خرج می دهند و در عوض به کارهای 

فانتزی روی می آورند. بنابر اصل دهم 

قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی 

جامعه اسالمی است و همه قوانین 

در  باید  مربوط  برنامه ریزی های  و 

جهت آسان کردن تشکیل خانواده و 

پاسداری از قداست آن استوار گردد. 

قطعًا یکی از ملزومات برای تشکیل 

مسکن  تامین  خانواده،  تحکیم  و 

است. وظیفه دولت است که امکان 

تهیه مسکن آسان را برای مردم و 

جوان  های  زوج  الخصوص  علی 

عرصه  در  دولت  حال  آورد.  فراهم 

تولید مسکن چه کار کرده؟ تقریبا 

هیچ! آقای آخوندی که مسکن مهر 

را مزخرف خواندند و البته ذکر سایر 

عرصه  به  جنابشان  که  خساراتی 

مسکن وارد ساختند در این مقال 

نمی گنجد. دولت در عرصه مدیریت 

کرده؟  کار  چه  حاضر  های  مسکن 

حدود دو ونیم میلیون خانه خالی 

باید  دولت  و  دارد  تهران وجود  در 

با وضع مالیات بر خانه های خالی 

از این آمار بکاهد اما باز هم میبینیم 

این گونه  است  که تقریبا هیچ! و 

بی خانواده، خانواده  که خانه های 

های بی خانه را به وجود می آورد و 

از این اوضاع، تحکیم بنیان خانواده 

و افزایش ازدواج بر نمیخیزد. حال  

وظیفه  این  انجام  در  که  دولتی 

و  داده  خرج  به  اهمال  خود  اصلی 

شش سال را در هوای جلب رضایت 

پوشاندن  برای  برده؛  سر  به  غرب 

این ضعف ها و فرار از مطالبه گری 

های مردمی به کار های فانتزی مثل 

ورود زنان به ورزشگاه و تحدید سن 

ازدواج روی می آورد. نزدیکان فکری 

دولت نیز هنوز در پی آنند با دادن 

وعده های آزادی های جنسی، آراء 

بخرند.  آتی  انتخابات  در  را  مردم 

در انتها باید گفت که این اعمال و 

مردم  عامه  برای  فانتزی،  شعارهای 

نان و مسکن نمی شود و جز اتالف 

توجه و سرمایه ملی فایده ای ندارد.

بد نیست که این ضرب المثل قدیمی 

شویم:  آور  یاد  دولت  به  خطاب  را 

است! آب  خربزه  که  کن  نان  فکر 

حدوددوونیممیلیونخانههایبیخانواده

خانهخالیدرتهرانوجوددارد

ودولتبایدباوضعمالیاتبرخانههایخالی

ازاینآماربکاهد؛امابازهممیبینیمکهتقریباهیچ! آقایدولت!فکرنانکنکهخربزهآباست.

در انتها باید گفت که این اعمال و شعارهای فانتزی، برای عامه مردم 
نان و مسکن نمی شود و جز اتالف توجه و سرمایه ملی فایده ای ندارد.

دولت  به  خطاب  را  قدیمی  المثل  ضرب  این  که  نیست  بد 
است آب  خربزه  که  کن  نان  فکر  شویم:  آور  یاد 



صحیفه خوانی

هیئت نوجوانان

سرکالس  ها  بچه  و  بود  تفریح  زنگ 
گفت:  شون  یکی  بودن.  نشسته 
گرفته؟  مونو  کشتی  انگلیس  »شنیدین 
فرستاده  جنگی  ناو  که  آمریکا  از  اون 
میگه  بابام  این!  از  اینم  فارس  خلیج  بود 
که  کنیم  دشمنی  دنیا  با  می خوایم  کی  تا 
هم تحریم بشیم و هم تو خطر جنگ قرار 
هیچ  که  »آمریکا  همکالسی:  بگیریم؟«. 

ندیدی  مگه  بابا!  بکنه  نمی تونه  غلطی 
ترکوندیم.  رو  پهپادشون  پیشرفته ترین 
امتیاز  برجام  مثل  رفتیم  هرجا  اتفاقًا 
اونا  اومدیم،  کوتاه  حقمون  از  و  دادیم 
»یعنی   - آوردن«.  فشار  بهمون  بیشتر 
بابام  بود!  بد  برجام  بگی  می خوای 
هاشو  جنس  شد  اجرا  برجام  وقتی  میگه 
دلشون  »اونا   - می کرد«.  وارد  ارزون تر 
یه  جیبمون  یه  از  نسوخته.  ما  حال  به 
تومنشو  دوهزار  می دزدن،  پول  میلیارد 
ماهم  جیبمون.  یکی  اون  تو  میزارن  که 
باال  داشت  بحث  می شیم«.  خوشحال 
یکی  شد.  کالس  وارد  معلم  که  می گرفت 
از  یکی  اجازه!  »آقا  پرسید:  بچه ها  از 

برای  فایده ای  برجام  میگه  بچه ها 
پس  نکنیم  کره  مذا گه  ا نداشته.  ما 
دیگه!«.  بجنگیم  بریم  باید  حتما 
لزومی  اما  کنیم  کره  »مذا معلم: 
حقمون  از  و  کنیم  سازش  که  نداره 
هسته ای  صنعت  برجام  قبل  بگذریم. 
 6 از  بعد  تحریم.  کلی  با  داشتیم 
هسته ای  صنعت  برجام،  از  سال 
تحریم هامون  ولی  نداریم  تقریبًا 
مقاومت  هرجا  شده!  بیشتر  خیلی 
واستادیم  جلوشون  محکم  و  کردیم 
بگیریم  امتیاز  ازشون  تونستیم 
امروز  کنیم.  پیشرفت  هم  کلی  و 
کشتی  هم  ایران  که  دادن  خبر 
باشید  مطمئن  گرفته!  رو  انگلیسی 
هم  رو  ما  کشتی  دیگه  چندوقت  تا 
تا  »آخه  دانش آموز:  می کنن«.  آزاد 
معلم:  کنیم؟«.  مقاومت  باید  ِکی 
بار  زیر  بگیرن  رو  جونمون  گه  ا »حتی 
ابالفضل  حضرت  مثل  نمی ریم.  ذلت 
رو  شمر  امان نامه  نشد  حاضر  که 
صحنه،  شدن  باعوض  کنه«.  قبول 
توسط  شمر  نامه  امان  نپذیرفتن 
داده  نمایش  اباالفضل  حضرت 
حضرت  شهادت  تعزیه  بعد،  و  شد 
رفت. صحنه  روی  به  )ع(  عباس 

اين كشور صدمه  باشند،  با هم خوب  اگر سران  تأكيد مى كنم كه  باز  من 

نمى بيند. و اگر صدمه اى اين كشور ببيند از اختالف سران است. همان طور 

كه شارع مقدس فرموده، بايد دولت، مجلس و قوه قضائيه احساس كنند كه 

يك تكليف دارند و آن اينكه اختالف نداشته باشند.

#اتحاد_قوا

             صحیفه امام، ج18، ص38

ذلتنمیپذیریم
قسمتیازنمایشنامه

شبششمهیاتنوجوانانمیثاقباشهدا



فتح یادداشـــت 

فتح یادداشـــت 

رات  اختیا ذیل  که  عالی  شوراهای 
نقشی  می شوند،  ایجاد  ولی فقیه 
دستگاه های  ی  هماهنگ ساز در  حیاتی 
که  شرایطی  در  و  رند  دا کشور  مختلف 
جنگ  و  فرهنگی  تهاجم  بر  دشمنان 
اسالمی،  نقالب  ا با  بله  مقا برای  نی  روا
لی  عا شورای  دو  نقش  ند؛  شده ا بسیج 
بیش  ی  مجاز فضای  و  فرهنگی  نقالب  ا
این  ریاست  ما  ا است؛  شده  گذشته  ز  ا
است.  رئیس جمهور  عهده  بر  شوراها 
فقط  رئیس جمهور  ینکه  ا به  توجه  با 
است،  نه  سه گا قوای  ز  ا یکی  مسئول 

از  ِسوای  اساسی،  قانون  اصول  در 
اشخاص  عهده  بر  که  مسئولیت هایی 
اصل  تصریح  به  شده،  نهاده  مختلف 
اساسی،  قانون  اجرای  مسئول   ۱۱۳
برای  انتظارها  است!  رئیس جمهور 
رئیس  توسط  اساسی  قانون  اجرای 
که  می رود  تر  فرا زمانی  جمهور 
باشد. نیز  حقوقدان  رئیس جمهور، 
مواردی  ی  جمهور ریاست  اخیر  دوره  در 
کردیم  تجربه  را  اساسی  قانون  نقض  ز  ا
چنین  اساسی  قانون  این  ز  ا پیش  که 
بود. نگذرانده  سر  از  ا  ر تجربه ای 
قانون   ۱۲۵ و   ۷۷ اصول  حسب   .1
معاهدات  اجرای  و  امضاء  اساسی 
به  منوط  لمللی  بین ا قراردادهای  و 
و  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 
دوره  در  است.  نگهبان  شورای  تأیید 
و  امضاء  شاهد  ی،  جمهور ریاست  اخیر 

دستگاه های  و  دیگر  قوای  بر  کمیتی  حا
بنا  معموالً  رد،  ندا مستقل  فرهنگی 
ِسمت  این  به  جناحی،  رقابت  یک  به 
اجرایی  مسئولیت  و  شده  برگزیده 
توسط  عمالً  رد؛  دا برعهده  سنگینی 
تحول،  برای  فرصتی  جمهور  رؤسای 
نظارت  و  نقالبی  ا و  ی  بتکار ا نگاه های 
شوراهای  این  سیاستهای  اجرای  بر 
نشده.  مشاهده  دستگاه ها  در  لی  عا
رهبر  بقا  سا که  ی  تدبیر می رسد  بنظر 
ه  یگا جا کردن  جدا  در  نقالب  ا معظم 
مصلحت  تشخیص  مجمع  یاست  ر
ی  جمهور یاست  ر ه  یگا جا ز  ا م  نظا
نهاد  یک  ا  ر مجمع  و  دند  دا نجام  ا
کنون  ا کردند؛  رئیس جمهور  ز  ا مستقل 
فرهنگی  نقالب  ا لی  عا شورای  دو  برای 
تا  است  ز  نیا هم  ی  مجاز فضای  و 
 ، نها آ برای  مستقل  رئیس  تعیین  با 
کم  حا که  عالی  شوراهای  این  ه  جایگا
یر  سا و  نه  سه گا قوای  تصمیمات  بر 
کشور  عمومی  و  فرهنگی  نهادهای 
رییس  تمرکز  بد.  یا عینیت  است، 
می شود  سبب   ، نهادها این  بر  مستقل 
نه های  تکا ز  ا حساس  جایگاه های  این 

متعددی  لمللی  بین ا معاهدات  اجرای 
رئیس جمهور  دستور  با  صرفًا  که  بودیم 
جمله  از  است؛  درآمده  اجرا  به  ا  وزر و 
مقررات  داوطلبانه  اجرای  رد  موا این 
داوطلبانه  تسلیم  پاریس،  معاهده 
اقدام  کارگروه  به  بانکی  اطالعات 
اجرای   ،FATF به  موسوم  مالی 
رداد  قرا بستن   ،۲۰۳۰ سند  توافقی 
با  گذشته  تابستان   .  . . و.  IPC های 
مواجه  شگفت آوری  خاموشی های 
شد  مشخص  مدتی  ز  ا پس  که  شدیم 
مقررات  داوطلبانه  اجرای  ز  ا ناشی 
علیرغم  است؛  پاریس  اقلیمی  معاهده 
نرسیده! مجلس  تصویب  به  اینکه 
رئیس جمهور  پیش  ماه  دو  حدود   .2
تخصیص  لعاده،  ا ق  خار دستوری  در 
را  سیما  و  صدا  مصوب  بودجه 
نماینده  دو  تأیید  به  کرد  منوط 
بر  نظارت  شورای  در  ی  ریاست جمهور
وضوح  به  دستور  این   ! سیما و  صدا 
جمله  از  اساسی  قانون  اصول  خالف 
مصوب  موضوعه  قوانین  و   ۱۷۵ اصل 
قانون  جمله  از  اسالمی  شورای  مجلس 
جای  دیگر  بار  است.  بودجه  و  برنامه 

شوراهایقربانی

دولتعلیهقانون

پیشنهاد »فتح« برای گام های بعد را در 

شب های آینده در همین ستون بخوانید

 گام هایی برای تحول 
کالن ساختاری در نظام

ه  نگا و  ه  جایگا ز  ا ناشی  سیاسی 
دور  نیز  دولت  رئیس  سیاسی 
جایگاه  که  همانطور  ضمنا  نند.  بما
تشخیص  مجمع  مصوبات  نونی  قا
ز  ا رئیس جمهور  حذف  با  مصلحت 
جایگاه  یافت؛  ء  رتقا ا آن  ریاست 
تغییر  با  نیز  لی  عا شورای  دو  این 
تنها  نه  و  بد  نمی یا کاهش  آن  رئیس 
موظف  دستگاه ها  تمام  که  دولت؛ 
هستند؛  آن  مصوبات  تمکین  به 
رات  اختیا ذیل  شوراها  این  که  چرا
شده  تشکیل  مسلمین  امر  ولی 
دو  این  مستقل  ریاست  لبته  ا ند.  ا
نیز  ی  بیشتر ی  پیگیر ند  میتوا نهاد 
شوراها  این  مصوبات  عمال  ِا بر 
نیز  ئیه  قضا قوه  و  باشد  داشته 
ی،  ر دا ا عدالت  دیوان  طریق  ز  ا
نهادهای  یر  سا و  بازرسی  زمان  سا
شفاف تر،  آیین نامه   تدوین  با  خود 
و  مصوبات  و  نین  قوا است  الزم 
مصوبات  با  یر  مغا تصویب نامه های 
نموده  لغو  ا  ر لی  عا شوراهای 
مسئوالن  ز  ا نیز  دادستان ها  و 
کنند. حساب کشی  قصور  رای  دا

اقدام،  این  که  است  پرسش  این 
اساسی  قانون  اصل  کدام  به  مستند 
است؟ مقرره ای  و  قانون  کدام  یا  و 
ادعای  دولت،  این  عجایب  از   .3
در  است!  اختیارات  محدودیت 
 ۱۱۳ اصل  تصریح  به  که  حالی 
رهبری،  ز  ا پس  رئیس جمهور 
است.  کشور  رسمی  مقام  عالی ترین 
با  یه  مجر قوه  نید  بدا است  )جالب 
اصول  تعداد  ین  بیشتر اصل،   ۳۸
اختصاص  خود  به  ا  ر اساسی  قانون 
با  و  اخیر  دوره  در  است(.  داده 
هماهنگی  عالی  شورای  تشکیل 
رئیس جمهور،  ریاست  به  اقتصادی 
به  قوه ای،  فرا  و  ویژه  اختیارات  با 
آن  مصوبات  و  کرده  رسیدگی  امور 
بدون  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به 
در  االجراست؛  الزم  ایشان  تأیید، 
اختیارات  ز  ا بخشی  ولی فقیه  واقع 
ویژه  شرایط  به  توجه  با  ا  ر
تفویض  شورا  این  به  اقتصادی 
ا  شور این  مصوبات  است.  کرده 
معمول  مراحل  طی  به  نیاز  بدون 
االجراست! الزم  مجلس،  مصوبات 
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و  جست  خأل  فضای  در  را  خوبی ها  نمی شود 

اول  روز  از  نبود.  درگیری  متن  در  نمی شود 

بود.  درگیری  متن  در  آدم)ع(  حضرت  خلقت، 

بر هواپرستی است و  امروز مبتنی  تمدن غرب 

این ابلیس واره، خود غرب را بیشتر از شرق، با 

نظام  اصلی  اغراض  است.  کرده  مواجه  چالش 

مدیریت  و  نکن  مدیریت  »اصالً  اوالً  سلطه، 

شو« و دومًا این است که »بد مدیریت کن«. 

نباید  می گویند  پرورش  آموزش  در  رسمًا 

به  اجتماعی  حساسیت  که  درس هایی 

درس های  باشد.  داشته  وجود  دارد،  دنبال 

دین  که  حالی  در  کند؛  نمی  تربیت  مدیر  ما 

مدیریت  نوع  پیچیده ترین  باید  می گوید 

که  تعاونی  اقتصاد  چرا  باشیم.  داشته  را 

فتح فتحگـــــزارش  کتــــــاب 

پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السالم :

www.basijisu.ir

سامانه پیامکی :  ۱۰۰۰۴۰۷۲

@fathisu  : نشریه فتح در شبکه های اجتماعی

شماره تماس :   09308871771

برای دریافت فایل 
 الکترونیکی نشریه 

کد روبرو را اسکن کنید.

چون  نمی شود؟  اجرا   شد،  مطرح  پارسال 

نداریم. مدیریت  سطح  این  با  رجالی 

انداختن  راه  تعاونی  داری،  سرمایه  اقتصاد 

کردن  تئوریزه   بلکه  نیست،  مساجد  در 

درحالی  است،  سرمایه داری  و  اشرافیت 

کاهش  رانت خواری  تعاونی  اقتصاد  در  که 

می شود. بیشتر  مقاومت  و  می کند  پیدا 

نوع  سخت ترین  توصیه اش  دین، 

گذشته،  سال  محرم  است.  مدیریت 

نگذاشتن  پول  ما  حرف  برجسته ترین 

بود. جمعی  دسته  کردن  کار  و  بانک  در 

باید در مدرسه همه را مدیر بار بیاوریم. این 

را  پولت  که  است  غرب  سرمایه داری  نظام 

بگذاری در بانک و مدیریت شوی آخر سر هم 

پولی هم به تو برسد. این نوکرپرور و منفعل 

پرور است. گاهی با اشرافیت، عده ای را خفه 

می کند و گاهی در همان نوکری نگه می دارد.

همین  موفقیت،  رایج  روش های  از  بعضی 

می  ترویج  را  ضعیف  و  نادرست  مدیریت 

القای  برای  غرب  تالش  بیشترین  دهد. 

کردن  فشل  برای  خانواده  در  بد  مدیریت 

از  جامعه  مدیریت  است.  جامعه  ساختار 

است. امکان پذیر  خانواده  مدیریت  طریق 

دلیل  بهترین  )ع( می فرمایند:  امیرالمؤمنین   

برای تیزی عقل یک انسان، حسن تدبیر است. 

واقعی  مدیر  و  دلسوز  اجتماع  در  مرد 

می شود؛ در خانواده مدیر است و مسئولیت 

زن  نمی شود.  گرگ  جامعه  برای  و  دارد 

خود  حجاب  با  خانواده،  و  اجتماع  در  هم 

در  گر  ا دارد.  عهده  بر  را  عاطفی  مدیریت 

خواسته های  به  دین  دستور  طبق  خانواده 

مدیریت  خوبی  به  زن  شود،  توجه  زن 

می گیرد. برعهده  را  جامعه  و  فرد  عاطفی 

مرضیه  از  است  اثری  مربی  خانم  کتاب 

سعیده  خانم  خاطرات  بیان  به  که  ذاکری 

 ،60 صدیق زاده، مربی پرورشی در دهه های 

کتاب  این  خاطرات  می پردازد.   ،80 و   70

آموزشی  و  تربیتی  مسائل  مورد  در  -که 

نسل های بعد از انقالب است- به دو بخش 

خانم  شدِن  پرورشی  مربی  از  بعد  و  قبل 

همین  به  و  می شود  تقسیم  صدیق زاده 

کتاب کار  عنوان  به  آن  از  می توان  جهت 

همسران  و  مادران  برای  هم  مفیدی، 

تربیتی  مربیان  و  معلمان  برای  و هم  جوان 

زندگی  سبک  به  هم  کتاب  این  کرد.  یاد 

ارزش های  از  هم  می پردازد،  خانوادگی 

و هم شکل گیری جریان  یاد می کند  انقالب 

پرورشی در مدارس و آفت رسمی شدن آن 

را بیان می کند و با در نظر داشتن این نکته 

مدارس  و  افراد  برای  تربیتی  روش های  که 

امور  در  به خالقیت  است  متفاوت  مختلف، 

پرورشی و تربیتی معتقد است. در انتها این 

و  زن  بحث  در  جامعیت  جهت  به  را  کتاب 

تربیتی  مربیان  تمامی  به  تربیت  و  مادری 

می کنیم. پیشنهاد  مادران  آنها  رأس  در  و 

بانکیا
کاردستهجمعی؟

گزیدهبیاناتحجتاالسالمپناهیان
درشبپنجممحرم1398

برایمادرها


