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سرمقاله فتح

نشریه گفتمان انقالب اسالمی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
سال نهم | شماره دویستو دو |  20مرداد1400
ویژهنامه هیأت میثاق با شهدا | شب سوم محرمالحرام1443

حداقل ممتنع باشید!
منیکننـد .شـاید بتـوان گفـت هیـچ
مصوبـهای وجـود نداشـته کـه مجـع
تعـداد موافقـان ،خمالفـان و آرای ممتنـع
بـا تعـداد مناینـدگان حاضـر مهخـواین
داشـته باشـد .نتیجه آن نیز مهنی عدم
مشـارکت برخـی از مناینـدگان در فرآینـد
رایگیری است؛ یعین نه تهنا رای ممتنع
منیدهنـد بلکـه اصلا رای منیدهنـد!
حـال سـوال ایـن اسـت کـه بـرای یـک
مناینده چه کاری مهمتر از مشـارکت در
رایگیریهـایی اسـت کـه بـا سرنوشـت
یـک ملـت در ارتبـاط اسـت؟ آیـا غیـر از

روز گذشـته در جریـان رایگیـری
بـرای لغـو طـرح صیانـت شـاهد اتفـایق
تاسـف برانگیـز امـا مسـبوق بـه سـابقه
در جملـس بـودمی .در رایگیـری جمـدد
بـرای لغـو رسـیدگی طـرح صیانـت 14
مناینـده جملـس رای خـود را تغییر دادند
و  10نفـر بـه خمالفـان پیوسـتند در ایـن
میـان  4نفـر بـا وجـود حضـور در جلسـه
رای ندادنـد تـا «لغـو رسـیدگی بـه طـرح
صیانـت» رد شـود؛ در صـوریت کـه اگـر
چهـار نفـری کـه رای ندادنـد صحـن
علنی را تـرک میکردنـد جملـس بـا 258
نفـر تشـکیل و بـا تعـداد موافقـان بیـش
آیـا غیـر از ایـن اسـت کـه وظیفـهی قانـوین و شـرعی مناینـدگان حاضـر
از 50درصـد ،موجـب لغو طرح صیانت
ی توجـه بـه مذاکـرات و مشـارکت موثـر در رایگیریهـا اسـت؟
از کاربـران در فضـای جمـازی میشـد .در صحـن علن 
البتـه ایـن خنسـتنی بـار نیسـت کـه مناینـدگاین کـه از بیتاملـال حقـوق میگیرند تـا در فرآیند قانونگذاری مشـارکت
شـاهد چنین اتفاقـایت هسـتمی ،بـا فعـال داشـته باشـند چـه کاری مهمتـر از مشـارکت فعـال در بـرریس و تصویـب
نگاهـی بـه گذشـته ،شـاهدمی کـه قوانیین که قرار است سرنوشت یک مملکت بر اساس آن ریلگذاری شود دارند
علنی جمالـس
در جلسـات صحـن
ِ
قبـل نیـز مهیشـه مناینـدگاین هسـتند
چنین اتفاقـایت ،شـفافیت آرای
کـه حتی در زمـان تصممیگیریهـای این اسـت که وظیفـهی قانوین
مناینـدگان اسـت کـه تـا
مهـم و حیـایت کشـور ضمـن حضـور و شرعی منایندگان حاضر
حـد زیـادی میتوانـد
در جلسـه ،در رایگیریهـا شـرکت در صحـن علنی

افت ــاد گ ــر عل ــم ز ک ــف س ــاقی ح ــرم

توجـه بـه مذاکـرات و مشـارکت موثـر در
رایگیریهـا اسـت؟ مناینـدگاین کـه از
بیتاملـال حقـوق میگیرند تـا در فرآیند
قانونگـذاری مشـارکت فعـال داشـته
باشـند چـه کاری مهمتـر از مشـارکت
فعـال در بـرریس و تصویـب قوانینی
کـه قـرار اسـت سرنوشـت یـک مملکـت
بـر اسـاس آن ریلگـذاری شـود دارنـد؛
مهنی مشارکت در رای گیری هاست که
سرنوشت یک مصوبه را تغییر میدهد.
حـال بـه نظـر میرسـد اولین و
مهمتریـن قـدم بـرای جلوگیـری از

مناینـدگان را بـه مشـارکت فعـال و سـامل
در رایگیریهـا وادار کنـد .چـرا کـه در
صـورت شـفافیت و اطلاع مـردم از
آرای وکالی خـود در جملـس و در یپ
آن فشـار افـکار عمومـی بـه مناینـدگان،
کمتر شاهد چننی اتفاقایت خواهمی بود.
قـدم دوم اصلاح آینینامـه داخلی
جملـس در جهـت برخـورد جـدی
هیئـت نظـارت بـر رفتـار مناینـدگان
اسـت .ایـن مهـان چیـزی اسـت کـه
رهبـری معظـم انقلاب نیـز بیـش از
یـک دهـه اسـت بـه آن تاکیـد ویـژه
داشـتهاند یعنی نظـارت جـدی و
خـود مناینـدگان بـر مناینـدگان.
واقعـی ِ
از سـوی دیگـر توجـه بـه سـابقه و
رفتـار وکالی ملـت از مجلـه عـدم
مشـارکت در رایگیریهـا ،غیبتهـا
و ...در تاییـد صالحیتهـای
منایندگـی توسـط شـورای نگهبـان نیـز
میتوانـد تاثیـر زیـادی در اصلاح ایـن
رویـه غلـط داشـته باشـد کـه جـز بـا
مطالبهگـری و تبدیـل بـه درخواسـت
و پویـش مهـگاین حاصـل منیشـود.

ب ــر دوش میکش ــمعل ــم س ــرخمکتب ــت

ثروتمندان افکارشان را تحمیل نکنند
ثرومتنـدان هـر گـز بـه خاطـر متکـن مـایل خـود نبایـد در حکومـت و حمکرانـان و اداره
کننـدگان کشـور اسلامی نفـوذ کننـد و مـال و ثـروت خـود را بـه هبانـه فخرفـرویش
و مباهـات قـرار بدهنـد و بـه فقـرا و مسـتمندان و زمحتکشـان ،افـکار و خواسـته
هـای خـود را حتمیـل کننـد.

صحیفه امام؛ ج  ،20ص340
یادداشتفتح

پیشنویسهای
گمش ــده

رهای فضای جمازی این پیشنویس هتیه شده است.

توجه کرد که مهمترین نقطه در روند قانونگذاری،

امابایدتوجهداشت،امروزهباپیچیدگیفراوانمسائل

هتیه پیشنویسهای دقیق و ختصیص برای قواننی

اجتماعی ،حل مسائل و راهحلها نیز ،پیچیدگی

است که عیلاالصول این وظیفه بر عهده قوه جمریه

یکی از نقایص جدی عرصه حمکراین فضای جمازی

خاص خود را دارند .به عبار یت امروزه برای حل مسائل

است .دولت با ظرفیت کارشنایس و پژوهیش باال و

در ایران ،خألهای قانوین و نبود قواننی و مقررات در

اجتماعی ،پاسخها باید دقیق ،ظریف ،ختصیص و

آشناییعمیلبامسائل،میتواندهبترینپیشنویسها

حوزههای موردنیاز ،برای تنظمی و چارچوببندی امور

نقطه زن باشند ،در غیر این صورت ،نه تهنا مسئله

برای قواننی را هتیه کند و جملس اگر آن را به مصلحت

است .تذکرات فراوان و عتابآلود در بیانات رهبری،

حل منیشود ،بلکه چالشهای دیگری پدید میآید.

کشور بداند ،تهنا قسمیت از آن را اصالح و تصویب

نسبت به مسئوالن فضای جمازی کشور ،روزبهروز

بنابراین ،پیشنویس حاضر که با برریس کارشنایس

هنایی میکند؛ بنابراین دولتهای یازدهم و دوازدهم

پررنگتر میشود تا جایی در سخنان اخیر رهبری در

مشخصمیشودالزاماتخمتلفحقویق،اقتصادی،

مهتم اصیل رهاشدگی فضای جمازی در ابعاد خمتلف

آغاز سال  1400ایشان بهصراحت فرمودند« :دمشنان از

سیایسو مهمتراز بقیه،الزاماتمهراهیو اقناعیافکار

آن است ،که حیت یک الحیه در خصوص ساماندهی

فضای جمازی حداکثر استفاده را میکنند .متأسفانه
در فضای جمازی کشور ما آن رعایتهای الزم باوجود
آنمهه تأ کیدی که داشتهام ،صورت منیگیرد و در یک
ً
جهایت واقعا «ول» است ... .اما ما افتخار میکنمی به
اینکه فضای جمازی را «ول» کردمی .این افتخار ندارد».

مهمترین نقطه در روند قانونگذاری ،هتیه
پیشنویسهایدقیقوختصیصبرایقواننیاست که
عیلاالصولاینوظیفهبرعهدهقوهجمریهاست.دولت
با ظرفیت کارشنایس و پژوهیش باال و آشنایی عمیل با
مسائل،میتواندهبترینپیشنویسهابرایقواننیرا
هتیه کند و جملس اگر آن را به مصلحت کشور بداند،

راهکار ساماندهی فضای جمازی چیست؟ آیا

فضای جمازی در دوره  8ساله دولت هتیه نشد.
درهنایتپیشهنادمیشود،دولتسیزدهمبااهتمامبه
دغدغه مهم ساماندهی فضای جمازی که با سرعت
و شتاب باال در حال تغییر و نوآوری است ،با توجه به
سیاستهای کیلنظامو ریلگذاری کالنشورایعایل
فضای جمازی ،اقدام به هتیه لوایح ختصیص و مفصل

طرح محایت از حقوق کاربران ،که هم چنان به نام

عمومی را در نظر نگرفته و به آفت کیلگویی دچار شده
ّ
است ،منیتواند حل ل مسائل فضای جمازی کشور

میشود ،راهکار مناسیب برای ساماندهی فضای

باشد.اماآیااینحجماز ختریبرسانهایعلیهطراحان
ً
اینپیشنویس،منصفانهاست؟قطعاخیر.بابرریس

«نظام هویت معتبر» و همچننی اصالح قواننی موجود

با ارزشهای ایراین-اسالمی است؟ به نظر میرسد

دقیقتر ساختار حمکراین کشور میتوان گفت مقصر

دیگر،متناسبباعصرسایبریمنایدو فرصتتارخیی

دغدغه طراحان پیشنویس طرح مذکور ،دغدغه

اصیل شرایط رهای کنوین دولت است! شاید تعجب

«بازسازی قدرت ایران در عرصه فضای جمازی» که

قابلتوجهی بوده است و در راستای مقابله با شرایط

کنید که دولت چه ارتباطی به قانونگذاری دارد؟ باید

قسمت مهمی از آن ازدسترفته است را احیا کند.

ویرایشهای پیشنی خود طرح «صیانت» نامیده
جمازیو حرکتبهمستفضایجمازیمطلوبمنطبق

در موضوعات خمتلیف اعم از «حر می خصویص»،
«حفاظت از دادهها»« ،محایت از کسب و کارهای
دجییتال»« ،امنیت سایبری»« ،جرامئ رایانهای»،

سال نهم | شماره دویست و دو 202
یادداشتفتح

با مردم حرف بزنید!

بنزین ،افزایش یافت و اعتراضات آبان ماه نتیجه این
سیاست بود؛ اما چرا و چه تفاویت بنی این دو افزایش
قیمت وجود داشت؟ در افزایش قیمتهای سال،۸۹
اقناع مردم چیزی بود که چند ماه برای آن زمان صرف

هنادهای حکومیت و حمکراین در کشورها زماین

شد؛ اما در سال ،۹۸حیت رییسمجهوری از افزایش

میتوانند موفق عمل کنند که توانایی اقناع عمومی

قیمت بنزین اظهار یباطالعی کرد؛ در نتیجه نه

مردم را دارا باشند .فایده اقناع مردم آن است که

اقناع عمومی در این باره صورت گرفت؛ نه گفته شد

مشارکت مردم را در پیشبرد امور کشور به دنبال دارد و

افزایش قیمتها مهراه با یارانه است و به طور کل مردم

این هبترین ابزار برای هر حکومیت و دولیت است ،عالوه

منیدانستند چه چیزی در حال اتفاق افتادن است که

بر اینکه مردم ،احساس مهم بودن و در مصدر امر

نتیجه چننی امری اتفاقات آبان  98بود .این مثال به

بودن خود را هبتر درک میکنند و در زمان انتخاباتها
مشارکت ّفعالتری خواهند داشت .شهید هبشیت در

خویب حاکی از آن است که اقناع مردم و پاسخگویی

یک فرمایش نوراین در این باره می فرمایند« :باید با

مردم و برای آنان حرف بزنمی .بگویمی چه میکنمی و
چه کردمی و چه خواهمی کرد .چه دیدگاهی را دنبال
ً
خواهمی کرد و متقابال ببینمی مردم چه میگویند .من
به این شیوه خییل امهیت میدهم و به آن معتقد

هسمت .خالصه باید رابطه میان مردم انقالیب و

مسئوالن انقالب ،رابطهای آ گاهانه و متقابل باشد.
ً
ما اصال میخواهمی دولت در منت و بطن ملت باشد.
ما میخواهمی بنی دولت و ملت دوگانگی و جدایی

نباشد .راهش هم این است که راه های پیوند میان
دولت و ملت کشف شود و این پیوندها تقویت شود.

بایدبامردمو برایآنانحرفبزنمی.بگویمیچه

میکنمیو چه کردمیو چهخواهمی کرد.چهدیدگاهیرا
ً
دنبالخواهمی کردو متقابالببینمیمردمچهمیگویند.
منبهاینشیوهخییلامهیتمیدهم
و بهآنمعتقدهسمت

مسئوالن به مردم تا چه حد میتواند در موفقیت
یا شکست یک سیاست موثر باشد .بنابراین متام
دولتها و هنادهای حکومیت در وهله اول و برای هر
تصمیمیبایدرضایتو مهراهیمردمرادر نظربگیرند؛
اگر سیاستگذاری و تصممیگیر یهای دولیت با اقناع
عمومی مهراه نباشد ،هبترین سیاستها هم حمکوم

غیر از این هم راهی ندار می و این مسیر ماست » .در

به چیزی جز شکست خنواهند بود و این هشداری

سال 89و مهزمانباهدمفندسازییارانهها،قیمتمهه

جدی به جملس حمترم درباره طرح موسوم به صیانت از

حاملها چند برابر شد؛ اما نه اعترایض اتفاق افتاد و نه

حقوق کاربران در فضای جمازی است که باید قبل از

شورش شد .اما دو سال گذشته و در آبان ،۹۸قیمت

هرتصمیمیدر اینبارهاقناععمومیرادر نظربگیرند.

بیاناترهبری

مجالس اباعبداهلل
مایه برکت و رحمت
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امر وز
(چهارشنبه) درباره وضعیت و طغیان بیماری
کر ونا ،آن را مسئله اول و فوری کشور خواندند
و نسبت به برگزاری جمالس عزای اباعبداهلل (ع)
و تصممیگیری در دولت ،نکایت را ذکر کردند:
 .1جمالس عزای حضرت سیدالشهداء
علیهالسالم را مایه برکت و جلب رمحت اهلی
دانستند و افزودند :ملت و کشور به این جمالس
با برکت احتیاج دارد اما در برگزاری آنها باید
شیوهنامهها با کمال دقت و شدت مراعات شود.
 .2ایشان برگزارکنندگان جلسات و آحاد
شرکتکنندگان را

به رعایت ضوابط و

فاصلهها توصیه و تأ کید کردند :نگذار ید
جمالس حسیین موجب شیوع بیماری
و مایه طعنه خمالفان و دمشنان شود.
 .3رهبر انقالب مهچننی با تقدیر از هنضت
مواسات و احسان عمومی و کمکهای
ّ
خیران به مستحقان و افراد و مشاغل
آسیبدیده ،خاطرنشان کردند :این هنضت
باید اوج بگیرد و مرکز این کار یعین مرکز
شناسایی نیازمندان آبرومند و کمک و
مهیاری مردم به آهنا نیز مساجد باشد.
 .4ایشان در پایان با یادآوری مسئله مهم دعا،
توسل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع بال،
گفتند :مهه این توصیهها اسبایب هستند که
موفقیت آنها در گر و عنایت خداوند قادر و
حکمی است و جمالس عزاداری نیز مکان و زمینه
خویب برای این توسالت و استغفارها است.
 .5ایشان تصممیگیری در خصوص تعطییل
را مسئلهای ختصیص و نیازمند بر ریس
در ستاد میل کرونا خواندند و افز ودند:
مسئولنی به هر نتیجهای رسیدند بدون
مالحظه و قاطع به آن عمل کنند.

لطایفنوشت

منبر نوشت

خالصهسخنرانیشبدومحجتالسالم علیرضاپناهیان

شاخص اصلی والیتمداری
مسـئولیت پذیـری و اسـتقال ل
شـاخص اصلی والیتمـداری
پیـام اصلی عاشـورا تا کیـد بـر
عـزت ،جـان دادن بـرای حفـظ
عزت و تن به ذلت ندادن است.
عـزت اصیلتر یـن ار زش وجـودی
انسـان اسـت کـه سیدالشـهدا بـه
خاطـر آن بـه شـهادت رسـیدهاند.
اصیلتر یـن مسـئله حیـات
بشـر نفی عبودیـت غیرخـدا و
ذلیـل نشـدن در مقابـل غیـر
خداسـت و وقتی ایـن اتفـاق
بیفتـد انسـان آزاد میشـود ،رهـا
میشـود و خـود بـه خـود بـه مسـت
عبودیـت خداونـد خواهـد رفـت.
ا گـر امـکان ذلیـل شـدن در برابـر
طاغـوت از بین بـرود انسـان
میتوانـد بـه شـکوفایی برسـد؛
البتـه مسـئله شـکوفایی نیسـت
بلکـه برداشتن مانـع اسـت و ایـن
مانـع بـا عـزت برداشـته میشـود.
عـزت یعنی نفـوذ ناپذیـر بـودن و
پایگاه اصیل آن اسـتقال ل اسـت.
عزمتنـد کسی اسـت کـه خـودش
اجـازه داشـته باشـد فکـر
کنـد ،تصمیم بگیـرد ،بفهمـد،
تشـخیص بدهـد و بتوانـد
آزادانـه عمـل کنـد .در متن

وابسـتگی مـا بـه خـدا اسـتقال ل
هسـت .خـدا ا گـر میخواسـت
بـه معنـای رایـج کلمـه تـو را
وابسـته و مطیـع خـودش کنـد
بـدون اسـتقال ل ،میتوانسـت
بـه زور ایـن کار را اجنـام دهـد.
امـا میخواهـد اسـتقال ل
تـو در بندگـی حفـظ شـود.
اسـتقال ل در بسـتر امتحانـات
اهلـی منایـان میشـود .جاهـایی
کـه خـدا تـو را تهنـا میگـذارد
تـا خـودت تصمیم بگیـری.
بـرای خـدا رفتـار خـوب تـو
مهـم نیسـت بلکـه علـت
رفتـار خـوب تـو مهـم اسـت.
آیـات قـرآن آدم هـا را اینچنین
َ
ََ
توصیـف کـرده انـد کـه فاس َـتغلظ
َ
َ َ
ـوق ِه آدم هـای
فاسـتوى على س ِ
خـوب مسـتقل هسـتند؛ َو َب َـر ُز وا
َّ
َّ َ ً َ َ َ ُّ
الض َع َف ُ
ـاء ِلل ِذي َـن
ِل ِجيعـا فقـال
َّ ُ َّ َ ُ
ْ
َ
ً
َ
ْ
ْاس َـتك َب َُر وا ِإنـا كنـا لكـم تبعـا
ّ
َف َه ْـل أ ْن ُ ْتم ُم ْغ ُن َ
ـون َع َنـا ِم ْـن
َ َ
َّ
الل ِم ْـن َ ْ
ش ٍء و آدمهـای
اب ِ
عـذ ِ
بـد حتـت نفـوذ دیگـران هسـتند.
بندگـی خـدا اسـتقال ل را از
انسـان منیگیـرد بلکـه راه
رسـیدن بـه اسـتقال ل اسـت.

خالصه لطایف قرآنی شب دوم

در شــب گذشــته بیــان شــد کــه یکــی
از راه هــای تعــایل جامعــه حبــث تــوایص
میباشــد ،از آجنــا کــه مــا انســانها
نســبت بــه متــام اتفاقــات جهــان
مســئول هســتمی ،لــذا بایــد مهــواره
دیگــران را بــه حــق توصیــه کنــم.
اولــن توصیــه کننــده خداونــد
ســبحان میباشــد کــه ایــن کار
را از طر یــق پیامبــران خــود اجنــام
میدهــد تــا مــا مســیر بندگــی خــود
بــه رشــد و حیــات واقعــی برســم.
خداونــد متعــال در آیــۀ  24ســوره انفــاق
مــارا بــه اجابــت دعــوت پیامبــران خــود
فرامیخوانــد تا به حیات واقعی برســم.
در اینجــا مــا بایــد بــه یــک نکتــه
توجــه کنــم کــه ایــن تــوایص و دعــوت
بایــد در راســتای حــق و حقیقــت
باشــد و نــه گمراهــی و ضال لــت.
دعــوت بــه کار نیــک کار
بســیار پســندیده ای اســت حــی
ا گــر منجــر بــه کار خیــر نشــود.
خداونــد در آیــه  110ســوره آل عمــران
میفرمایــد کــه هبتر یــن امــت در میــان

تهــا امــی هســتند کــه دیگــران را امــر
ام 
بــه معــروف و هنــی از منکــر میکننــد.
در حقیقــت نــه تهنــا خــود خــوب
هســتند بلکــه دیگــران را نیــز
بــه خــویب دعــوت میکننــد.
خداونــد عظــم الشــأن در آیــه 165
ســوره اعــراف از عاقبــت قومــی ســخن
میگویــد کــه خــود انســانهای درســت
کاری بودنــد امــا نســبت بــه افــراد بــدکار
احســاس مســئولیت منیکردنــد و در
مقابــل نیــز گروهــی بودنــد کــه دامئــا هنــی
از منکــر میکردنــد و دیگــران را از اجنــام
کارهای ناپسند بازمیداشتند ،خداوند
متعــال در عاقبــت ایــن دو گــروه در ایــن
آیــه چنــن میفرمایــد که مــا مهــه را حیت
گروهــی کــه خــود خــوب بودنــد امــا اهــل
هنــی از منکــر نبودنــد را جمــازات کــردمی
و تهنــا ناهیــان از منکــر را جنــات دادمی.
در شــب آینــده بیــان خواهــم کــرد کــه
چگونــه مــا میتوانــم از عــذاب هــای
نــایش از ضال لــت جنــات پیــدا کنــم.
ان شــاءاهلل خداونــد مــارا از عــذاب
و عقوبــت خــود در امــان نگــه دارد.
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مدیرمسئول :علی راستی

جانشین مدیرمسئول :پوریا عصار

سردبیر :علی حکیمی

جانشین سردبیر :محمد رضائی جوزانی

دبیر هیئت تحریریه :محمد بوالحق
هیئت تحریریه
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