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که ملت ایران براساس  این مبارزه نیازمند بهانه نیست زیرا تا زمانی 
غیرت و سابقه انقالبی و اسالم، ایستاده است، این مبارزه وجود دارد و 
برای پایان آن نیز فقط دو راه متصور است، یا جمهوری اسالمی به آنچنان 
قدرت و توانایی دست یابد که طرف مقابل جرأت تعرض نداشته باشد 
یا اینکه جمهوری اسالمی هویت اصلی خود را از دست بدهد و یک ظاهر 

بی جانی از آن باقی بماند.
    امام خامنه ای )مد ظله(   |     1395/04/12 

صفحه بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در شبکه های مجازی دنبال نمایید.

این روزها ماجرای روستای ابوالفضل تیتر رسانه ها شده است. 
که در سال های اخیر شاید بهترین واسطه برای  رسانه هایی 
از  عکس  و  فیلم  انتشار  اند.  شده  مظلومان  صدای  رساندن 
مشکالت مردم سبب شده است تا مسئوالن بیشتر از قبل زیر ذره 

بین مطالبه گری به پیگیری این مشکالت بپردازند.

اما ماجرا از چه قرار است؟
خانوار   ۳۰۰ با  اهواز  کیلومتری   ۲ در  واقع  ابوالفضل  روستای 
ح شدن  که از اوایل شهریور ماه به دلیل مطر جمعیت است 
تملک و حق مالکیت اراضی این روستا توسط بنیاد مستضعفان 

خبر اخذ حکم تخریب منازلش منتشر شده است.
اخبار و اطالعاتی که به سرعت با تاییدها و تکذیب های مکرر رو 
که واقعیت داشت درگیری و  به رو شدند اما به هرحال  چیزی 

تیراندازی به سمت مردم این منطقه بود.
کی از  اظهارات نیروی انتظامی و شهرداری و بنیاد مستضعفان حا
آن است که به دلیل تصرفات غیرقانونی و سو استفاده هایی که از 
خانواده های محروم در اراضی زردشت اهواز طی سالیان گذشته 
صورت گرفته است، مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی 
و زمین خواری حکم به رفع تصرف این زمین ها را صادر کرده اند.
در ادامه مأموران اجراییات شهرداری اهواز و نیروی انتظامی به 

کنان این روستا،   سراغ اهالی این روستا می روند و طبق گفته سا
خواهان تخلیه منازل، تخریب و پس گرفتن سکونتگاه های آن ها 
گهانی ماموران نیروی انتظامی و  می شوند. در پی این حضور نا
اجراییات شهرداری اهواز با اهالی درگیر می شوند. مستندات 
نشان می دهد در این درگیری از گلوله های ساچمه ای استفاده 
شده است اما نیروی انتظامی آن را تکذیب می کند و ادعا دارد که 
۴ نفر از مامورانش و یک نفر از ماموران شهرداری در این درگیری 

زخمی شدند و تنها تالش کردند تا جمعیت را متفرق کنند.
اهالی روستای ابوالفضل قریب به 30 سال است که در این روستا 
زندگی و کشاورزی می کنند اما سندی مبنی بر مالکیتشان وجود 
که درحال قطعه بندی و  کنون حضور سودجویانی  ندارد؛ ولی ا
گذاری زمین ها هستند دستاویز بنیاد مستضعفان برای تصرف  وا

کنان رقم زده است. این روستا شده است و مشکالتی را برای سا
مناطق  به  را  افراد  که  است  آن  دنبال  به  مستضعفان  بنیاد 
مسکونی انتقال دهد اما اهالی روستا می گویند که حق آب و گل 

دارند و روستا را تخلیه نمی کنند.
اینکه تا چه حد وعده اعطای مسکن پیگیری پذیر است یک 
سوی ماجراست واین که بنیاد می خواهد با کمک کمیته امداد 
نشان  که  است  دیگری  سوی  دهد،  را  پرداخت  پیش  هزینه 
می دهد نه فقط بنیاد خودش را کنار کشیده است بلکه در صدد 

سوق دادن اهالی روستا به سمت اجاره نشینی است.
بازدید مسئوالن عالی  اما نکته درخور توجه در روزهای اخیر 
کشوری از جمله آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی از 
این منطقه بوده است. برخی این دیدار را صرفا حرکتی نمایشی 
برای انتخابات می دانند اما اینکه آیا این دیدار واقعا اثرگذار است 
که حاصل می شود بررسی  یا خیر نیازمند زمان است تا نتایجی 
مردم  با  مسئوالن  مستقیم  ارتباط  این  حال  هر  در  ولی  گردد 
که عالوه بر ایجاد تصویری  اتفاقی بسیار مبارک و ضروری است 
واضح تر از مشکالت مردم سبب ترویج این امر نیز می شود. البته 
با مردم و رسیدگی به  ارتباط مستقیم  که  کرد  نباید فراموش 
مشکالت آنان از وظایف مسئوالن است که متاسفانه یا به دست 
فراموشی سپرده شده است یا تاثیری را که باید بر وضعیت مردم 

نگذاشته است.
اما ما همچنان امیدواریم این سبک دیدارها که فاصله حکومت 
و مردم را کاهش می دهد و سبب اعتمادسازی بیشتر می   گردد به 
شکلی موثرتر در بین مسئوالن رواج یابد و مسئوالن امر خودشان 
را موظف بدانند تا بین مردم حضور یابند و با آن ها صحبت کنند و 

پیگیری های الزم برای رفع مشکالت مردم را انجام دهند.

فرزانه جعفری

مظلوم ابوالفضل...

که یک سوی آن »کنش و  عملکرد دولت ها در ُبرداری قرار دارد 
کنش های  کنش های پذیرفتنی« و در سوی دیگر »کنش و وا وا
که عالوه بر  کید وجود دارد  ناپذیرفتنی« است. همواره این تا
تشویِق عملکردهای صحیِح دولت ها _ حتی مهم تر از آن _باید 
به نقِد ساختارهای نادرست  و برنامه های ناصحیِح دولت ها 
کردِن نکات الزم؛ سعی بر اصالح رویه های  گوشزد  پرداخت و با 
که رهبر انقالب نیز همواره بر آن تصریح  کیدی  غلط نمود. تا
کرده اند و معتقدند »دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد 

درونی بپردازد«.
مسئله ی  است،  وارد  دولت ها  بر  که  اساسی  نقدهای  از  یکی 
شفافیت در برنامه ها و پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات آحاد 
کوتاه  گر برنامه ای )چه بلند مدت و چه  جامعه است. اینکه ا
مدت و چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین المللی( در سیر 
انجام قرار می گیرد، برای مردم شفاف باشد و عدِم پاسخگویی یا 

پاسخگویی های غیرشفاف و ناصحیح، خود موجب ابهاِم بیشتِر 
ح می شود، نقد  افراد نشود.مورد دیگری که ذیل این مسئله مطر
که از دغدغه  های اصلی مردم می باشد و آن  بر موضوعی است 
ناتمام رها کردِن کارهاست. طبق فرمایش مقام معظم رهبری؛ 
»پیگیری و تالش جدی برای اجرای قول هایی که داده شده  باید 
که وعده هایی  گیرد و اینگونه نباشد  کار دولت ها قرار  در دستور 

داده شوند و کاذب باشند!«
کشور مطلع  که از   اموِر جارِی  مردم همواره طالِب این هستند 
گر پرسش  یا ابهامی دارند،  شوند و درحکِم »غریبه« نباشند و ا
کنند و درمقابل نیز پاسخی شفاف و  بی  ترس و نگرانی پیگیری 
قانع کننده دریافت کنند.محترم شمردِن رأی و نظر مردم و مطللع 
نمودن آن ها؛ مسئله ای است که بسیار مورد توجه امام)ره( بوده 
و متاسفانه در دولت های متعدد به فراموشی سپرده شده است.
این درخواست به طور ویژه تر از رئیس جمهور و وزرا وجود دارد و 

که افراِد در رأس دولت، همواره عملکردی شفاف  انتظار است  
داشته باشند و با پاسخگویی مکرر به مطالبات مردم، مشکالت 
را راحت تر و صحیح تر حل کنند و اوضاع داخلی و بالتبع خارجِی 
عدم  که  بسا  چه  مدیریت کنند.  صحیح  شکلی  به  را،  کشور 
شفافیت با مردِم کشور در داخل؛ وجهه ای گمراه کننده و غیرقابل 

ج از کشور را نیز موجب می شود. اعتماد در مرزهای خار
جمله  از  غربی  کشورهای  بسیاری  خصوص  در  که  تجربه ای 
و  که الپوشانی ها  بوده ایم  نیز به چشم خورده و شاهد  آمریکا 
دروغگویی های سردمداراِن حکومت ها با مردم؛ چه پیامدهای 
کی داشته است. موضوعی که متاسفانه در کشور خودمان  خطرنا
نیز، کم و بیش شاهد هستیم و دغدغه ی رفِع هرچه سریع تِر آن 

وجود دارد.

ریحانه یافتیان

کنید! کار  پشت شیشه 

@Basij_lp                                                @Basij_lp                                             @iran1404.ir



بارها اصطالح شبکه ملی اطالعات یا اینترنت ملی را شنیده ایم.
مطالبه ای که رهبر انقالب اسالمی نیز در دیدارها و مناسبت های 

کید بسیار نموده است. مختلف بر آن تا
بخشی از سخنان ایشان در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت هم 

موکد همین امر است.
ایشان فضای مجازی را بسیار مهم خواندند وفرمودند: 

»ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم 
شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این 
ج مدیریت و هدایت می شود و ما  است که این عرصه از خار

نمی توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.«
کید مکرر بر شبکه ی ملی اطالعات و تشکیل شورای عالی و مرکز  تأ
ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن، به همین علت 

است اما متأسفانه اهتمام الزم به این موضوع نمی شود.

اما شبکه ملی اطالعات و فایده آن چیست؟ 
شبکه ملی اطالعات، یک شبکه مستقل داخلی یا به عبارت دیگر 
کاربران  که وظیفه اش برقراری ارتباط مجازی بین  ملی است 

می باشد .
کشورهای مختلف  که در  شبکه ملی اطالعات چند سال است 
دنیا از جمله چین ،کره جنوبی و روسیه اجرا می شود، در واقع این 
کشورها با راه اندازی این شبکه سرعت،کیفیت ،هزینه و از همه 

مهم تر  امنیت کاربران داخل کشورخود را تامین می کنند.

که استفاده امروز ما از اینترنت و  کنیم   به این نکته باید توجه 
فضای مجازی انکارناپذیر است و روز به روز استفاده از فضای 
مجازی افزایش پیدا می کند ؛درواقع می توان گفت؛امروزه جهان 

به سمت اقتصاد خدماتی حرکت  می کند.
هنگامی که ما برای یک خرید ساده اینترنتی  در کشورایران ، داده 
خود را روشن  و از اینترنت استفاده می کنیم ،دلیلی ندارد که این 
ج شود و به اینترنت بین الملل  داده از سرویس های کشور، خار
کاربران  کلی وقت، هزینه و... را بر  متصل شود و به دنبال آن 
تحمیل کند و از طرفی اطالعات آن ها را در اختیار سرویس های 
بین المللی قرار دهد.اینترنت ملی درپی حل این مشکل است، 
انجام  کنشی  ترا کشور  داخل  در  کاربری   وقتی  دیگر  بیان  به 
می دهد این چرخش دیتا به جای این که به اینترنت بین المللی 
متصل  و کلی وقت و هزینه صرف  شود، به اینترنت ملی یا همان 
شبکه ملی اطالعات متصل خواهد شد و در نهایت هزینه کمتر، 

سرعت و کیفیت بیشتر را به کاربران ارائه خواهد داد .
که به آن   بنابراین ایجاد شبکه ملی اطالعات با تمام نقدهایی 
وارد می کنند، به خودی خود  امری مهم و  کاربردی می باشد که 
از سال1384 یعنی از زمان دولت نهم در ایران برای راه اندازی آن 

کار و مطالعه صورت گرفته است .
اجرایی  کشور  بخش های  از  برخی  در  تازگی  به  ح  طر این 
در  را  کشور  حرکت  اطالعات  ملی  شبکه  واقع  در  است،  شده 
گاهی  که هر از  جهت اهداف دولت الکترونیک هموار می کند 

درسخنرانی های  رئیس جمهور های وقت می شنویم.
اختصاصی،  شبکه های  تجمیع کننده  اطالعات  ملی  شبکه 
محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی 
تشکیل می شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطالعات 
و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای 
ارائه خدمات به کاربران عمومی و این دو بخش در نقاطی نظیر 

کز داده با یکدیگر اتصال دارند. مرا
شرکت های  و  دولتی  اجرایی  دستگاه های  حاضر  حال  در 
ملی  مرکز  بستر  در  و...  مختلف  کار های  و  کسب  خصوصی، 
کاربر های مختلف تبادل اطالعات و داده  اطالعات با هم و با 

انجام می دهند .
برای   84 سال  از  که  چشم اندازی  به نظر می رسد  حال  این  با 
پیشرفت و توسعه شبکه ملی اطالعات ترسیم شده است، به 
درستی پیش نرفته است.همچنین با توجه به سخنان اخیر رهبر 
ح  در سال های  انقالب و بیان عدم رضایت از پیشرفت این طر

اخیر می توان به  دغدغه جدی  ایشان در این خصوص  پی برد.
 بنابراین شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای مرتبط با 
شبکه ملی اطالعات باید بیش از پیش برای  پیشرفت شبکه ملی 
که بی شک به نفع  کنند  اطالعات در زمینه های مختلف تالش 

اقتصاد، امنیت وروان جامعه است .

زهرا موسوی

مطالبه فراموش شده
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 صبر آن است که آدمی گرفتارى و مصیبتی را که به او می رسد 

تحمل کند، و خشم خود را فرو خورد. 

تحریم های سخت، گرانی، بیکاری...؛ این ها مشکالتی هستند 
که مردم ایران در سال های متمادی با آنها دست و پنجه نرم می 
ک نند اما با آمدن  مهمانی ناخوانده در اواخر سال ۹۸ شرایط 

اقتصادی نسبت به قبل وخیم تر شد. 
ک رو به رو کرده   این بحران نه فقط  اقتصاد را با رکودی وحشتنا
است، بلکه تبعات اجتماعی از جمله افزایش سوءخلق، استرس 

و...در واقع خستگی ذهنی به جا گذاشته است. 
کنش و اقدامات  حال نکته ای که در باره این مسائل جدای از وا
دولت در خور توجه است،  بررسی مواجهه مردم با این غول بی 

کنار دیگر مشکالت است؛ با وجود همه این ها،  شاخ و دم در 
چگونه می شود به مقابله با آن پرداخت ودر برابر آن ایستادگی 
کرد؟ مسئله تاب آوری در برابر مشکالت عدیده عصر حاضر، با 
توجه به پیش زمینه ها وعناصر فرهنگی غالب هر کشور متفاوت 

است.
فرهنگ  در  واال  جایگاهی  دیرباز  از  عاشورا  بی نظیر  حماسه 
که فقط به بخش  گونه ای  اعتقادات وباور های ایرانیان دارد.به 
عقیدتی و زمان مند منحصر نمی ماند   بلکه به صورت یک سبک 
زندگی جلوه می کند.  گنجینه ارزشمند فرهنگ عاشورا ذخیره ای 
که می تواند انسان ها را از روح مقاومت و تاب آوری  عظیم است 
لبریز کرده و بسیاری از مشکالت بشر را حل کند.بعد مهم تاب آوری 
که مبادا  و مقام صبر و تحمل در این واقعه عظیم همین است 
سوگی  او   عزای  مراسم  و  حسین)ع(  امام  یاد  فکر کنند  کسانی 
معمولی است که مولد افسردگی و غم و حزن عادی بلکه مولد  شور 

کبری _سالم اهلل  و نشاط است؛ همچنانکه وقتی حضرت  زینب 
علیها_ با چشمان خود آن مظلومیت بی نظیر تاریخ را می بیند و 
بارسنگین غم ها را تحمل می کند و در مجلس دشمن در ظاهر 
گر کسی  غالب، حاضر می شودو چگونه سخن می گوید تا جایی که ا
کند ،می بینید در  عمق اقدام شور آفرین آن بانوی بزرگ را نگاه 
حقیقت او دشمن را اسیر کرده و هرگز اسیر نبوده است و او دودمان 
بنی امیه و جریان ظلم تاریخ را در چنگ خود گرفت و آنها را اسیر 

عدالت و حماسه و عرفان عاشورا کرد. 
عاشورا با همه پیام های زیبایش،  جلوه ای از عمق حیات و جوهر 
کشیدن و  که زندگی فقط نفس  زندگی است؛ عاشورا  نشان داد 
زنده ماندن نیست، بلکه باید با تحمل سختی ها، هدف عالی 

صبر، رضا و استقامت را جستجو کرد.

مریم محمدی

تاب آوری؛ درس بزرگ عاشورای حسینی

به  درباره  است،  شده  رایج  عامه  افواه  در  اخیرا  که  صحبتی 
اصطالح! دوگانه عدالت_مساوات است. لکن به نظر می رسد که 
وضع چنین دوگانه ای مارا  از رسیدن به مطلوب باز می دارد ودر 
دایره منازعات کالمی محدود می کند در حالی که مقصود از هردو 
تالش مجدانه برای رسیدن به جامعه ای در تراز انقالب اسالمی 

است که داعیه کوشش تحقق مبانی معرفتی اسالمی را دارد.
مواسات، سهیم کردن در مال است و باالتر از آن جان؛ از خصائص 
واالیی که علمدار کربال به آن آراسته است و شناخته می شود، حد 

اعالی مواسات یعنی مواسات در جان است. 
نهج  در  امیرمومنان  تعبیر  به  و  افراد  حقوق  دادن  عدالت  اما 
البالغه، نهادن امور در جای خود است. از این رو، مواسات یک 
اخالق و رفتار است _ولو واجب ترین و سخت ترین آن_ اما عدالت 
ک راهبری و سیاست است. و  و قسط یک سیاست عام بلکه مال

چه زیبا امیرالمومنین علیه السالم فرمود: 
»االنصاف من النفس کالعدل فی االمره.« 

ج دادن در حیثیت فردی مثل عدالت ورزی در  انصاف به خر
حکمرانی است. ]غررالحکم[ 

مواسات از حقوق واجب برادران دینی است؛ یعنی مربوط به 

برای  و قسط، سیاستی عام  اما عدالت  ایمانی است.  جامعه 
شهروندان و آدمیان حتی غیرهمکیشان است. لذا علی علیه 
السالم، مواسات را حافظ اخوت ولی عدالت را حافظ دولت ها 

خواند و فرمود:
کرم االخالق السخاء و اعمها نفعا العدل.«  »ا

گرامی ترین اخالق اخالق، سخاوت و عمومی تر در نفع، عدالت   
است. ]غررالحکم[ 

کمیت« بیشتر در چهره  ائمه هدی را در »دوره محرومیت از حا
قسط و عدالت!

فرمود: اولی االمر را امر به معروف، عدالت و احسان بشناسید. 
]کافی، ج۱، ص۱۵[ 

گر مواسات بهشت برادری  است؛ عدالت بهشت دولت هاست.  ا
]العدل جنه الدول/غررالحکم[ 

لذا موالی متقیان علی علیه السالم در سالهای خانه نشینی و 
دوری از حکومت، هّم خود بر وقف چاه آب و نخلستان و اطعام 
جلوه  می شود  عبارت  یک  در  و  می گذارد  امثالهم  و  کین  مسا

مواسات. 
کنار مواسات، سراغ مساوات در  اما در سال های حکومت، در 

تقسیم بیت المال می رود. در پی مقابله با اقطاع بخشی های 
خواص  و  خلیفه  برای  )صفوالمال(  خاص  اموال  بی حساب، 
می رود؛ و حتی برایشان جنگ ها متحمل می شود. اینجاست 
دیگری  بر  یکی  که  این  نه  است.بنابراین  عدل  جلوه  او  که 
همواره تقدم داشته باشد بلکه جایگاه و موقعیت برای هر کس 
تعیین کننده وظیفه اوست؛ حکمران به طریقی و شهروند به 
طریقی دیگر. این هر دو، دوبال برای رسیدن به مقصد نهایی 

و سعادت بشری است و دوره هیچ کدام تمام شدنی نیست!...
)مطالب برگرفته از درس گفتار جناب شیخ محسن قنبریان در این 

زمینه است.( 

کوتاه سخن: منازعات میان این دو سلوک فکری، باید سازنده 
کالمی بیهوده،  و پیش برنده باشد نه اینکه صرفا با مناقشات 
موجب فرسایش و تکدر خاطر جریان های حامی انقالب اسالمی 

از یکدیگر گردد.

عارفه اسفندیاری

پایان دوره عدالت خواهی؟!


