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

شانزدهم شهریور ماه 1398 / شب هشتم محرم ۱۴۴1 قمری بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادقعلیهالسالم

یک  انتشار  اخیر  روزهای  1-در 
بار  جلیلی«،  »وحید  قلم  به  نامه 

دیگر نگاه ها را به سمت ساختمان 

است.  دوخته  جم  جام  شیشه ای 

ماجرا از یک سریال آغاز شد. »بوی 

باران« یا همان »عروس تاریکی«؛ 

که  حدیث  و  حرف  پر  سریالی 

مجدد  اشتعال  برای  بود  جرقه ای 

مدیریت  علیه  انتقادات  آتش 

صداوسیما. جلیلی در یادداشتش 

به بهانه بوی باران از مدیریت 26 

ساله ای سخن می گوید که پس از 

بر  هاشمی  محمد  ریاست  دوران 

این سازمان  صداوسیما، مدیریت 

تمام  در  و  می گیرند  دست  در  را 

مدیریت  انحصار  سال ها  این 

داشته اند  دست  در  را  صداوسیما 

باران  بوی  جنس  از  تولیداتی  و 

اسفبار  نتایج  از  گوشه ای  تنها 

است.  چندده ساله  مدیریت  این 

جلیلی  ادعاهای  اینکه  از  فارغ 

انحصاری  حلقه  وجود  بر  مبنی 

یادداشت  این  در  صداوسیما  در 

درست باشد یا غلط، خواه ناخواه 

صحیح  شکل  به  سیاستگذاری  اگر 

تعارض،  احیانًا  و  پراکنده کاری  نباشد، 

تناقض و انحراف، بر برنامه های صدا و 

سیما مسلط خواهد شد
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چالش برانگیزی  و  مهم  سواالت 

عمومی  افکار  در  ادعاها  این  حول 

قطعًا  که  سواالتی  شده.  ایجاد 

قانع کننده  پاسخ هایی  اینکه  بدون 

رفت. نخواهند  بین  از  بگیرند، 

از  کوچک  نمونه ی  یک  2-فقط 
مدیران انحصارگری که سال هاست 

مدیریت  مسند  بر  صداوسیما  در 

میرباقری«  »مرتضی  زده اند،  تکیه 

است. میرباقری که 5 سال در دوران 

ریاست الریجانی معاونت سیما را بر 

عهده داشت، حاال چهار سال است 

دست  در  را  مسند  این  دوباره  که 

دارد. یعنی قریب به 10 سال از 40 

سال پس از انقالب اسالمی، سیمای 

مدیریت  تحت  اسالمی  جمهوری 

یک شخص بوده است؛ آن هم کسی 

عمومی،  افکار  به  پاسخگویی  که 

هرگز جایی در سیره مدیریتی اش 

به حق ویژگی های یک  و  نداشته 

تمامًا  را  کالسیک  محافظه کار 

پرده نشینی  پشِت  این  داراست. 

در برابر انبوه مطالبات و پرسش ها، 

این  تقویت  مگر  ندارد  حاصلی 

در  صداوسیما  مدیریت  که  پندار 

محاصره یک حلقه محدود است؛ 

قدرت  آنقدر  یحتمل  که  حلقه ای 

دارد که حتی برای باقی ماندنش 

در مسند هم که شده پاسخگویی 

خود  برای  را  عمومی  افکار  به 

ژکوند  لبخند  با  و  نمی داند  الزم 

می کند! عبور  مطالبات  کنار  از 

ندارد؛  وجود  بیشتر  راه  3-دو 
مدیران بلندپایه صداوسیما یا باید 

جلیلی  ادعاهای  و  صحبت ها  به 

که البته صحبت مشترک خیلی از 

منتقدین صداوسیماست، به شکل 

بگویند  پاسخ  مستدل  و  منطقی 

به  که  اتهاماتی  از  را  خودشان  و 

کنند  مبّرا  شده  داده  نسبت  آن ها 

و یا اگر به این صحبت ها پاسخی 

که  بدهند  حق  ما  به  نمی دهند، 

و  کنش ها  تک  تک  به  بعد  ِمن 

عملکردهایشان در منصب مدیریت 

با دیده ی شک نگاه  رسانه ی ملی، 

کنیم. جلیلی ادعاهایی را به عنوان 

شاکی در دادگاه افکار عمومی بیان 

داشت، ادعاهایی که به اندازه کافی 

شفاف و گویاست و چندان از نمای 

و  غریب  صداوسیما  اسکلت  کلی 

دور نیست. حاال دیگر نوبت مدیران 

دست  که  است  جم نشین  جام 

همیشگی شان  محافظه کاری  از 

بردارند، در تریبون این دادگاه قرار 

عمومی  افکار  برابر  در  و  بگیرند 

درنهایت  و  کنند  دفاع  خود  از 

این  قاضی  به  هم  را  نهایی  حکم 

واگذار  عمومی  افکار  یعنی  دادگاه 

پاک  حساب  که  را  آن  که:  کنند 

است؟! باک  چه  محاکمه  از  است 

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

مردی برای تمام فصول

جلیلی در یادداشتش به بهانه بوی باران از مدیریت 26 ساله ای 

سخن می گوید که پس از دوران ریاست محمد هاشمی بر صداوسیما، 

مدیریت این سازمان را در دست می گیرند و در تمام این سال ها انحصار 

بوی  جنس  از  تولیداتی  و  داشته اند  دست  در  را  صداوسیما  مدیریت 

باران تنها گوشه ای از نتایج اسفبار این مدیریت چندده ساله است



صحیفه خوانی

بعد از صحبت های سخنران درباره حمایت 
برای  از مهمان یمنی  از مظلومین و دعوت 
یمن،  در  عربستان  جنایات  درباره  صحبت 
آغاز  تفریح  زنگ  صدای  با  نمایش  صحنه 
شدند.  مدرسه  حیاط  وارد  برادر  دو  شد. 
از بچه ها  از آن ها: »دقت کردی یکی  یکی 
از بوفه هم چیزی  هیچ وقت لقمه نداره و 
نمی تونن  پدرومادرش  شاید  نمی خره؟ 
گرفت  تصمیم  و  کنن«  تهیه  چیزی  براش 
برگشت  موقع  اما  بده؛  اون  به  لقمه شو 
چرا  که  کرد  اعتراض  بهش  بچه ها  از  یکی 
وقت  هیچ  که  دادی  کسی  به  تو  لقمه 
تو  لقمه  بری  باید  و  نداده  ما  به  چیزی 
حاضر  نوجوون  وقتی  بگیری!  پس  ازش 
بود دعواشون  نزدیک  بکنه،  کارو  این  نشد 
اون  خبره؟  چه  گفت  و  اومد  ناظم  بشه. 
اینه که می ره به کسی کمک  پسر: »تقصیر 
نکرده«.  ما  برای  کاری  هیچ  که  می کنه 
داره،  کمک  به  نیاز  کسی  »وقتی  ناظم: 
اینکه  نه  وظیفه مونه که بهش کمک کنیم. 
شاید  باشه.  کرده  برامون  کاری  قبالً  حتما 
تا آخر عمرش هم نتونه لطف ما رو جبران 
به  داشتن  بچه ها  روز  اون  فردای  کنه«. 
سر  که  می رفتن  برادر  دو  اون  خونه  سمت 

مردم  برای  که  رسیدن  مسجدی  به  راه 
می کرد.  جمع  کمک  سیل زده ها  و  یمن 
یکی از برادرها رفت و به مردم یمن کمک 
وقتی  که  کردن  اعتراض  بهش  بقیه  کرد. 
یمنی ها  به  چرا  دارن  نیاز  خودمون  مردم 
هرکسی  به  »من  نوجوون:  می کنی؟  کمک 
که نیاز به کمک داشته باشه کمک می کنم. 
تو  مظلوم  و  نیازمند  و  گرسنه  آدم  کلی 
بودیم،  جاشون  گه  ا ماهم  که  هست  دنیا 
کنن«.  کمک  بهمون  بقیه  داشتیم  انتظار 
به  ما  ناچیز  »کمک های  بچه ها:  از  یکی 
مثل  »زورگوهایی  نوجوون:  کجا می رسه؟« 
عامل  که  عربستان  و  اسرائیل  و  آمریکا 
مظلومیت ها  و  جنایت ها  این  از  خیلی 
همه  گه  ا می کنن؛  حمایت  ازهم  هستن، 
پشت  دنیا،  دیده  ستم  و  محروم  مردم 
می تونیم  کنیم،  کمک  هم  به  و  باشیم  هم 
به  رسیدن  وقتی  بایستیم«.  جلوشون 
درست!  اینا  »همه  گفت:  داداشش  خونه، 
نکردی.«  کمک  سیل زده ها  به  بازم  ولی 
کنار  عیدم  لباس های  از  »هم  نوجوون: 
خریدم  عروسک  عیدی هام  با  هم  گذاشتم، 
اردو  برم  تابستون  می خوام  هم  براشون، 

خواست  دوستاش  از  و  جهادی« 
قبول  اوناهم  که  بیان  اوناهم  که 
از  چندتا  عکس  و  رفت  بعد  و  کردن 
و  فلسطینی  و  یمنی  شهید  بچه های 
... رو آورد و داد به دوستاش و گفت: 
عکس ها  این  دیدن  با  همیشه  »من 
با  و  می افتم  اصغر  علی  حضرت  یاد 
خودم میگم کاش روزی برسه که دیگه 
نکنن«.  شمرها و حرمله ها کودک کشی 
اصغر شروع  علی  تعزیه حضرت  سپس 
رو  حضرت  )ع(  حسین  امام  و  شد 
و  آوردن  دشمن  لشگر  سمت  به 
با  دید  که  سعد  عمر  کردن.  آب  طلب 
به  افتاده،  اختالف  لشگر  در  کار  این 
سپس  داد.  تیراندازی  دستور  حرمله 
علی  حضرت  شهادت  لحظه  فیلم 
شد.  پخش  الالیی  روضه  و  )ع(  اصغر 
حمل  با  هم  نوجوانان  عزاداری  دسته 
یاد  به  )ع(  اصغر  علی  حضرت  گهواره 
پالکاردها  و  دیده  ستم  کودکان  همه 
و  ظالمین  از  برائت  در  شعارهایی  و 
بود. همراه  عالم  مظلومین  از  حمایت 

گاهى شما يا مردم خيال بكنند كه من اگر از روحانيت طرفدارى مى  كنم براى اين 

م هستم و اين گروه گرايى است. و من كراراً گفتم كه  است كه من هم يك معمَّ

م است و اسم خودش را روحانى گذاشته است، موافق نيستم. من با هر كه معمَّ

من كراراً گفتم كه روحانى ای كه برخالف مسلك روحانيت و اسالم عمل بكند و 

توطئه  گر باشد، اين از ساواكى بدتر است. 

#روحانی_بدتر_از_ساواک

             صحیفه امام، ج13، ص359

مظلومیت 6 ماهه ها
قسمتی از نمایشنامه 

شب هفتم هیئت نوجوانان میثاق با شهدا

هیئت نوجوانان



فتح یادداشـــت 

فتح یادداشـــت 

شنبه 19 مرداد 1398 به دعوت بچه های انجمن 

فیلمسازان انقالب اسالمی خراسان در جشن 

ساالنه شان سخن گفتم؛ بحثی مفصل در تحلیل 

امروز. شرایط  در  انقالب  فیلمسازی  وضعیت 

به  سخنرانی  آن  وقت  از  درصد  ده  از  کمتر 

رسانه ی  اخیر  فجایع  از  یکی  از  شکایت 

تاریکی«  »عروس  اصلی  نام  با  سریالی  ملی؛ 

گذشت.  باران«!  »بوی  به  شده  بدل  و 

دادند  خبر  صداوسیما  داخل  از  دوستان 

ریخته ای«. مورچگان  خوابگه  در  »آب  که 

سکوت  و  می کشیم  در  دم  بیشتر  هرچه 

رهبری  چه  هر  می شوند.  وقیح تر  می کنیم، 

تند تر نقدشان می کند، بی محاباتر  و  صریح تر 

به جنگ راهبردهایش می روند. حاال دیگر لوله 

اساسی:داشتن   قانون   ۳۱ اصل 
هر  حق   نیاز،  با  متناسب   مسکن  
دولت   است .  یرانی   ا خانواده   و  فرد 
برای   اولویت   رعایت   با  است   موظف  
خصوص   به   نیازمندترند  که   آن ها 
اجرای   زمینه   کارگران   و  روستانشینان  
اصل  این  کند.در  فراهم   را  اصل   این  
آن  عام  معنای  به  دولت  ر،  قانون گذا
موظف  را  کمیت  حا مجموعه  یعنی 
کرده  شهروندان  مسکن  تامین  به 
ا  ر مسکن  حق  دیگر  عبارت  به  است. 
دانسته  شهروندی  هر  حقوق  جمله  از 
دولت  عهده  بر  تکلیفی  طرفی  از  و 
سازد. طرف  بر  ا  ر ز  نیا این  تا  نهاده 

باب  در  )ص(  کرم  پیامبرا که  سیاستی 
مسکن  تامین  است،  داشته  مسکن 
بوده  آن  به  نیازمند  افراد  همه  برای 
ریم  دا اسالم  صدر  تاریخ  در  و  است 
ز  ا و  لمال  ا بیت  ز  ا گاهی  ایشان  که 

تفنگ هایشان را هر شب به سمت خانه هایمان 

می روند. نشانه  را  فرزندان مان  و  می گیرند 

لبخند  برای  که  قسطنطنیه  ملیجک های 

منتقدان  قدرت؛  باندهای  لب  بر  نشاندن 

عزت  و  میرباقری  مرتضی  و  حسین محمدی 

با  را  عسگری  علی  و  ضرغامی 

و  هسته ای  دانشمند  که  انقالبی 
ماهواره  مخترع  و  موشکی  متخصص 

کرده  تربیت  جهانی  حد  در  نانو  پژوهشگر  و 
سرپرست  و  نویس  فیلمنامه  تربیت  از 

است؟ بوده  عاجز  نویسندگان 

برایشان شیشکی  و  می کنند  برابر  ملجم  ابن 

می رسند  که  مردم  جمهور  به  می کشند 

که  ندارند  ابایی  و  می شوند  »میرغضب« 

و  تحریم ها  اوج  در  را  پناه  بی  مدت ها؛ ملت 

فشارهای اقتصادی با سادیسم پنهان و آشکار 

خود بچزانند و از همان اصحاب قدرت جایزه 

و  هسته ای  دانشمند  که  بگیرند.انقالبی 

و  ماهواره  مخترع  و  موشکی  متخصص 

مسلمین  امام  ر  اختیا در  زمین های 
تامین  نوعی  به  و  می کردند  استفاده 
کمیت  حا سوی  از  وظیفه ای  را  مسکن 
دانستند. می  افراد  تمام  برای 
است  ممکن  که  طریقی  هر  به  دولت 
دارد  عهده اش  بر  که  تکلیفی  این  باید 
در  بهانه  این که  رساند.  انجام  به  ا  ر
ماندن  زمین  و  اصل  این  اجرای  عدم 
ایجاد  یا  منابع  تامین  عدم  مردم،  حق 
و...  تورم  ایجاد  یا  اقتصادی  شوک 
پذیرش  قابل  و  مناسب  توجیهی  باشد، 
حداقل  که  گامی  همان  که  دریغ  نیست! 
برداشته  اصل  این  اجرای  راستای  در 
شد! بازگردانده  عقب  به  هم  بود  شده 
کمک  خواهان  مردم  ز  ا دولت  گر  ا
خویش  فعالیت های  در  ی  همکار و 
که  باشد  داشته  توجه  باید  رد  دا
تکلیف  و  حق  کفه  دو  اعمال  ترازوی 
ج  خار تعادل  ز  ا کفه ها  گر  ا رد،  دا
متناسب  فعالیت  انتظار  دیگر  شدند 
دیگر  باشید.  نداشته  هم  متعادل  و 
سیاست ها  با  مردم  همراهی  انتظار 
باشید! نداشته  را  آرمان هایتان  و 
ره  ادا بخواهید  وقتی  ا  ر کشور  "یک 
همت  گر  ا نباشید،  هم فکر  گر  ا بکنید، 
نمی  پیش  ]کار  نباشد،  این  ره  ادا همه 
باشید،  مردم  فکر  در  همه  گر  ا رود[ 

این گروه خشن

بی مهری
با مسکن

گزیده ای از یادداشت وحید جلیلی 
درباره علل ناکارآمدی صداوسیما

پژوهشگر نانو در حد جهانی تربیت کرده 

سرپرست  و  نویس  فیلمنامه  تربیت  از 

است؟ بوده  عاجز  نویسندگان 

ممکن  که  دوستانی  برای  بعدالتحریر: 

ابتدا  کاش  که  باشد  ذهنشان  در  است 

می  می شد  داده  تذکرات  این  خفا  در 

طی  در  منکر  از  نهی  مراتب  همه  گویم 

نزدیک به دو دهه طی شده و بی اغراق 

مکتوب  و  شفاهی  مواجهه  صدها  در 

است. شده  تمام  دوستان  بر  حجت 

بنده های  هستند،  خدا  عباد  این ها 
ند.  ا افضل  من  ز  ا و  هستند...  خدا 
هم  شماها  ز  ا که  است  محتمل  و 
آن ها  فکر  به  ما  چرا  باشند.  افضل 
نباشیم؟" امت  نجات  فکر  نباشیم؟ 
۵۹/۱۲/۲۸  - )ص(  خمینی  امام 
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انسان قبل از از آغاز نوجوانی و اینکه متوجه اراده 

با مدیریت  باید  امکانات خود شود،  و  اختیار  و 

جذب شونده  موجود  یک  به  وگرنه  شود؛  آشنا 

شبیه  منفعل  انسان  می شود.  تبدیل  منفعل  و 

انسان  غرب  فرهنگ  در  است.  رام  حیوان  یک 

گاهی  است.  امتیاز  یک  بودن  منفعل  و  رام 

تربیت  انسانی  چنین  نیز  ما  پرورش  و  آموزش 

کند،  مدیریت  را  خودش  که  کسی  میکند. 

می تواند روابط و محیطش را نیز مدیریت کند. 

را مدیریت  مدیریت خود یعنی گرایش هایمان 

را.  اهدافمان  یعنی  خارج  در  مدیریت  و  کنیم 

تئاتر به جای فوتبال

بچه ها باید در گروه تقسیم کار کنند و هرکدام 

کنند. بازی  تئاتر  مثالً  بپذیرند؛  نقش  بتوانند 

مدریت در خانواده

در خانواده مدیریت کالن با مرد است و مدیریت 

خانواده  در  است.  زن  با  تربیت  و  خانه  داخلی 

خود  زنان  مدبرانه  مربیگری  تاثیر  تحت  مردان 

فتح فتحگـــــزارش  شعـــــــــر 

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.

هستند. در خانه مدیریت عاطفی با زن است.

ذلت ممنوع

یک مدیر کارخانه نباید برای رسیدن به اهداف 

خود به هر طریقی با کارگران برخورد کند. نامزد 

انتخاباتی حق ندارد حرفی بزند که عزت مردم 

را خدشه دار کند. پدر و مادر حق ندارند به هر 

روشی بچه را نمازخوان کنند. در مدیریت خود 

همان هایی  نفس،  خواسته های  بدترین  هم 

حتی  انسان  می کند.  ذلیل  را  انسان  که  است 

حق ندارد پیش خودش، خودش را ذلیل کند. 

خراب  دروغ  یک  با  که  ماست  درون  مملکتی 

می شود. استغفار این خرابی ها را جبران می کند؛ 

پس هیچ گناهی را بدون استغفار رها نکنید.

از خودت خجالت بکش

است.  نفس  عزت  حفظ  عامل  مهم ترین  حیا 

نداری  حیا  اگر  می فرماید  اکرم)ص(  پیامبر 

ترین  عالی  بکن.  می خواهی  کاری  هر 

خودش  از  انسان  که  است  این  حیا  مرتبه 

و  کرامت  نیز  خانواده  در  بکشد.  خجالت 

در  آرامش  است.  محبت  بر  مقدم  ادب، 

ادب حاصل می شود. و  احترام  با  نیز  خانواده 

آداَبُهْم أْحِسُنوا  َو  أوالَدکْم  أکِرُموا 

زبان نگه دار و شرهرداری کن

شوهرداری  خانواده  در  زن  کار  مهم ترین 

با  باید  نیز  مرد  است.  زبان  داشتن  نگه  و 

اکرام  را  او  و  باشد  داشته  مدارا  و  رفق  زن 

باشد. بیشتر  زن  بر  او  حق  هرچند  کند، 

افراد  به  مدیریت  در  آنقدر  )ص(  خدا  رسول 

»و  کردند؛  ظلم  او  به  که  می گذاشت  احترام 

پیغمبر  دائم  که  هستند  منافقان(  )از  بعضی 

آنها  دروغ  عذر  پیغمبر  )چون  و  می آزارند  را 

او  می گویند:  می پذیرد(  خود  حلم  به  را 

)-61توبه(. است«  زودباوری  و  ساده  شخص 

ماه  مادر  سالم  و  مهر  مادر  سالم 
آه مادر  سالم  و  صبر  مادر  سالم 

زهرا  یا  خسته...  دلهای  مادر  سالم 
زهرا  یا  شکسته...  پهلو  بانوی  سالم 

زهرایی  مادران  بر  و  تو  بر  سالم 
شکیبایی  و  وفاداری  های  آیه  به 

ُثبات و  صبر  و  شکوه  و  عفاف  های  آیه  به 
صلوات  حق  راه  شهیدان  مادران  به 

 
شما صبور  دل  بر  خدا  های  سالم 
گفتنش حتی... است  که سخت  فراق  این  در 

تَرت چشم  پیش  به  پالکی  و  استخوان  که 
پسرت!  از  هم  این  بگویند:  و  بیاورند 

آه از  بعد  و  سکوت  از  بعد  که  است  قیامت 
گاه آن  کنی،  نهان  چادر  به  خویش  اشک  تو 

حسین  راه  فدای  بگویی  و  بایستی 
خمین پیر  فدای  پسرانم  تمامی 

شود زهیر«  »همسر  چنان  که  زنی  خوشا 
شود  خیر  به  اعاقبت  نَفسش  از  مرد  که 

وهب« »اّم  چو  مردآفرین  واقعه  روز  به 
لب  بر  آفرین  دهر  او  از  است  مانده  که 

کند  کارزار  مهیای  شرزه  شیر  که 
کند یار  فدای  کرامت  ز  پسر  سر 

عاشورا غروب  در  خون  و  آتش  میان 
کبری« »زینب  است  صبر  سوره  طلوع 

کوی به  کوی  وار خویش  علی  های  به خطبه 
سوی هر  را  قیام  پیام  است  رسانده 

زینب پیامبر  را  بال  و  کرب  ست  شده 
زینب بر  سالم  عظیمش...  عزم   و  صبر  به 

رام نباشیم
گزیده بیانات حجت االسالم پناهیان 
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مثنوی زنان زهرایی
شاعر: محمد مهدی سیار 


