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مرتضــی  علــی  ای  بگشــای  راز 
ــن القضا  ــوءالقضا حس ــس از س ای پ
چــون تــو بابــی آن مدینــه علــم را 
ــم را ــاب حل ــعابی آفت ــون ش چ

مثنوی معنوی 

ــد در دل  ــث ش ــا باع ــی ه ــن ویژگ ــت و همی ــته ای داش ــای برجس ــی )ع( ویژگی ه ــام عل ــت ام حکوم
مســتعضفان جــا پیدا کنــد و بتوانــد آنهــارا خشــنود کنــد. اساســًا هــر نظــام حکومتــی دارای خصوصیاتــی 
ــد،  ــل کن ــه عم ــس ک ــدارد، آن ک ــده ن ــرف فای ــر ح ــا دیگ ــود، اینج ــل ش ــا عم ــه آنه ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــه  ــد دل مســتعضفان را راضی کنــد در واقــع ب ــد دل مــردم را بدســت آورد و آن حکومتــی کــه بتوان می توان
هــدف اصلــی حکومــت اســالمی رســیده و توانســته نیازمندتریــن قشــر جامعــه را هــم از خــود راضی کنــد.

ــا  ــوان ب ــه می ت ــخت جامع ــرایط س ــا ش ــا ب ــن روزه ــم در ای ــم، می بینی ــل کنی ــی تام ــر کم ــال اگ ح
ــی )ع(. ــام عل ــان، ام ــت پدرم ــای حکوم ــا معیاره ــی ب ــت، انتخاب ــت داش ــی درس ــتر انتخاب ــی بیش آگاه

اما چگونه؟ 
ابتــدا بایــد توانایی تشــخیص حــق و ناحق 
را در خــود تقویــت کنیــم و بدانیــم حــق با 
چــه کســی اســت، و نکتــه مهم اینجاســت 
ــه راه  ــا آن شــخصی اســت ک ــه حــق ب ک
و روشــش تقلیــدی از زندگــی امــام علــی 
ــی  ــردن ویژگ ــی اجرا ک ــد و توانای )ع(باش
را  هــای حکومــت حضــرت علــی )ع( 

داشــته باشــد.
امــا قبــل از همــه بایــد صفــات ایــن 

بشناســیم: را  حکومــت 

- خدامحوری 
)ع(  علــی  امــام  حکومــت  اســاس 

بــود. خدامحــوری 
ــق  ــچ گاه از ح ــت هی ــول راه حکوم در ط
بــه  را  مــردم  و همــواره  نمی شــد  دور 
ــام  ــرد، در تم ــوت می ک ــق دع ــوی ح س
قــدم هایــش در پــی خشــنودی خــدا بــود 
و فرمــان هــای خــدا را اطاعــت می کــرد.

فــرد مناســب و شایســته  بــرای اداره 
و  راه  در  منشــی  چنیــن  کشــورنیزباید 
روشــش باشــد و بــا مطالعــه، آگاهــی 
و نگاهــی ر وشــن می تــوان ایــن را در 
ــد.  ــه ش ــاب متوج ــورد انتخ ــخاص م اش

فرهنگی

محدثه نقوی؛

دانشجوی مرتجمی زبان عربی
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- عدالت طلبی
یکــی دیگــر از صفــات برجســته کــه 
زبــان زد عــام و خــاص بــود، عدالت طلبــی 
بــود؛ مابایــد فــردی را انتخــاب کنیــم کــه 
ــوان  ــد، ت ــت ده ــوی عدال راه و روشــش ب
عــادل بــودن را داشــته باشــد بــه مســاوات 

بیــن همــگان رفتــار کنــد.

-مردم داری 
ــه فرمــان داران  امــام علــی )ع( همــواره ب
ــدند،  ــر می ش ــه را متذک ــن نکت ــود ای خ
همانطــور کــه مــردم بــر حکومــت حقــی 
ــی  ــردم حق ــر م ــم ب ــت ه ــد ،حکوم دارن

دارد.
اگــر دوســت داریــد مــردم احتــرام بگذارند 
ــه  ــدو ب ــرام بگذاری ــا احت ــه آن ه ــد ب بای
ــی )ع(  ــام عل ــد، ام ــار کنی ــی رفت نیکوی
خــود  دســت  در  امانــت  را  حکومــت 
ــی  ــام واال و جایگاه ــه مق ــتند، ن می دانس
ــر  ــش او را تغیی ــار و من ــد رفت ــه بخواه ک

ــورزد. ــر ب ــه آن فخ ــد و ب ده
فــرد مناســب بــرای حکومــت کشــور بایــد 
ــت در دســت  ــه چشــم امان ــت را ب حکوم
ــذارد،  ــه بگ ــد و از جــان مای ــش ببین خوی
در  را  محترمانــه  و  دلســوزانه  رفتــاری 

ــرد.  ــش گی پی

- وفای به عهد و پیمان 
پیامبــران و امامــان همــواره بــه وفــای بــه 
ــی)ع(  ــام عل ــد و ام ــد کرده ان ــد تاکی عه
ــد از  ــی بع ــود حت ــان خ ــد و پیم ــه عه ب
ــل  ــد عم ــام جدی ــک مق ــه ی ــیدن ب رس
ــد و ذره ای از تالششــان کــم نشــد،  کردن
ــا یــک حکومــت اســالمی را  حــال کــه م

ــم ــه ای ــش گرفت در پی
ــک  ــی ی ــی زندگ ــم از چگونگ ــد بتوانی بای
شــخص تشــخیص دهیــم، کــه اگــر وعــده 
کاری  می خواهــد  واگــر  می دهــد  ای 
انجــام دهــد حتمــا آن را اجرایــی خواهــد 

کــرد. 

- اصالح طلبی 
ــان را از  ــه آن زم ــن جامع ــر المومنی امی
مســیر غلطــی کــه در آن افتــاده بــود 
نجــات داد و آن را بــه مســیر درســت 

ــرد  ــت ک هدای
مــا بایــد فــردی را انتخــاب کنیــم کــه اگر 
ــد  ــت بتوان ــتباهی رف ــیر اش ــه مس جامع
ــت  ــازه و درس ــیری ت ــه را وارد مس جامع
کنــد، درواقــع توانایــی اصــالح طلبــی 
یــک کشــور را داشــته باشــد و یــک دوران 
ــگ و  ــه رن ــتی ک ــیر درس ــی در مس طالی

ــازد.                 ــد، بس ــدا را می ده ــوی خ ب
 در نتیجــه مــا قــرار اســت تصمیمــی 
ــر  ــه بهت ــم چ ــده بگیری ــرای آین ــزرگ ب ب
بــا معیارهــای  بــا روشــن بینی و  کــه 
ــم  ــاب کنی ــن انتخ ــت امیرالمومنی حکوم
نــه بــا چشــمان بســته و تقلیــد کورکورانه. 
ــته جمعی در  ــتن دس ــد گام برداش ــه امی ب
ــت  ــه حکوم ــق ب ــیدن و تحق ــیر رس مس

ــی  )ع(.  ــام عل ام
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تاریخی

ــی  ابابیل
یگــر د

5 اردیبهشت سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس است. شکست شیطان بزرگ در این عملیات حمله 

فیل داران ابرهه به خانه خدا را در ذهن ها تداعی می کند.

بسم هللا الرحمن الرحیم
ألم ترکیف فعل ربک 

باصحاب الفیل)1(ألم یجعل 
کیدهم فی تضلیل )2(و 
أرسل علیهم طیرا أبابیل 
)3(ترمیهم بحجارة من 

سجیل )4(فجعلهم کعصف 
مأکول)5( ...

. 
ـل

یـ
 ف

ره
ـو

سـ
 ..

..

آمریــکا همــواره بــرای دســتیابی بــه منابع ایــران افــرادی را به این ســرزمین می فرســتاد امــا پیروزی انقالب اســالمی 
و تســخیر النــه جاسوســی آمریکا آنهــا را در رســیدن به اهدافشــان ناکام ســاخت و بر آن داشــت تا با اجــرای عملیات 
بزرگــی بــا نــام دلتا گــروگان هــای خــود را آزاد  کنــد. آمریکایی هــا در4 نوامبــر 1979 گــروه ویــژه 132 نفــره را به نام 
دلتافــورس بــرای حملــه بــه ایــران و آزادســازی گــروگان هــا تشــکیل دادند و نــام عملیــات را پنجــه عقــاب نهادنــد.

تصمیم شوم
شــیطان بــزرگ در5 اردیبهشــت ســال 1359 بــا تعــدادی 
هواپیمــای نظامــی و بالگــرد حملــه خویــش بــه ایــران را شــروع 
کــرد، ایــن هواپیماهــا در صحــرای طبــس فــرود آمدنــد تــا از آن 
مــکان عملیــات آزادســازی گــروگان هــا را آغــاز کننــد. بیشــتر 
ــتند و  ــش داش ــن کار نق ــکا در ای ــت امری ــت وق ــئوالن دول مس
هرکــس اطالعاتــی در مــورد ایــران داشــت را در اختیــار گــروه 
دلتــا قــرار مــی داد. دوازده فرونــد هواپیمــا در صحرایــی در 
ســیصد مایلــی جنــوب شــرقی تهــران بــه زمیــن نشســتند ودر 
ــران در نظــر  ــه ته ــراد ب ــردن اف ــرای ب ــرد ب ــن صحــرا 8 بالگ ای
گرفتــه شــده بــود. در محــل پیــاده شــدن گــروه دلتــا 6کامیــون 
ایــن گــروه را بــه ســفارت آمریــکا در تهــران می بردنــد. قــرار بــود 
پــس از عملیــات بالگــرد هــا افــراد گــروه و گــروگان هــای آزاد 
شــده را بــه منظریــه برســانند و از آنجــا بــا هواپیمای ســی-130 
از ایــران خــارج شــوند امــا وقــوع توفــان تمــام نقشــه های آنهــا 
را نقــش بــر آب کــرد. بــا آغــاز عملیــات نیروهــای آمریکایــی در 
طبــس آنهــا هنــوز نیمــی از راه را نرفته بودنــد کــه بــا تــوده ای 
از ابــر مواجه شــدند کــه بــه هیــچ عنــوان انتظــار آن را نداشــتند. 
در ایــن میــان یکــی از بالگــرد هــا از کار افتــاد و ســپس دیگــری 
بــه هواپیمــای ســی-130 برخــورد کــرد ناگهــان دو هواپیمــا و 

ــد شــدند و...... ــان شــعله ها ناپدی ــرد در می بالگ
ــاره چگونگــی شکســت  ــکا درب ــاع وقــت آمری ــر دف وقتــی از وزی

ــه عملیــات نجــات پرســیدند گفــت: مفتضحان
ــود و  ــش ایســتاده ب ــزل خوی ــن من ــی در بالک ــت اهلل خمین » آی
ــاد.« ــه زمیــن می افت ــا هــر حرکــت دســت او یــک هواپیمــا ب ب

پیروزی ایمان
ــه  ــار دیگــر نظری ــکا در صحــرای طبــس ب در پــی شکســت آمری
ــار  ــت و اعتب ــر حیثی ــد و ب ــان رد ش ــر ایم ــاوری ب ــروزی فن پی
ــام  ــاوز نافرج ــال تج ــه دنب ــزود. ب ــالمی اف ــالب اس ــی انق جهان
ــالب  ــن انق ــر بزرگتری ــی )ره( رهب ــس امام خمین ــکا در طب آمری

ــد: ــی فرمودن ــا صــدور پیام ــی ب ضــد آمریکای
ــا دســت  »اشــتباه )کارتــر( در آن  اســت کــه گمــان می کنــد ب
ــران را  ــت ای ــد مل ــه می توان ــای احمقان ــن مانور ه ــه ای زدن ب
ــز از  ــالم عزی ــرای اس ــه ب ــش ک ــتقالل خوی ــرای آزادی و اس ب
هیــچ فــداکاری رویگــردان نیســت، از راه خــودش کــه راه خــدا و 
انســانیت اســت منصــرف کنــد. )کارتــر( نفهمیــد بــا چــه ملتــی 
رو بــه روســت و بــا چــه مکتبــی بــازی می کنــد. ملــت مــا ملــت 
خــون و مکتــب جهــاد اســت حملــه بــه ایــران حملــه بــه تمــام 

بــالد مســلمین اســت. 

راضیه کیامرزی
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تیزچشم 4

رسالت بیداران
ــود  ــه وج ــق را ب ــن حقای ــن ای ــه دی ــود دارد ک ــم وج ــماری در عال ــق بیش حقای
نمــی آورد بلکــه آنهــا را بــه انســان ها نشــان می دهــد. هــر انســان بــا وجدانــی کــه 
ــی اطــالع از چــاه وحفــری کــه پیــش روی اوســت در حــال  ــد انســانی ب می بین
دویــدن بــه ســوی آن اســت و بنــا بــر فطــرت اخالقــی خــود ســعی می کنــد بــه 
ــا از خطــر پیشــرو  ــد ت ــرد را هوشــیار نمای ــه ممکــن اســت آن ف هــر صــورت ک

ــد. مطلــع شــود و از آســیب در امــان بمان

حسن ظن
 انســان های بیــدار، آگاه و مطلــع از حقایــق عالــم نیــز کــه نــدای انبیــا و دیــن را 
شــنیده انــد و در مســیر حــق قــدم برداشــته انــد. بایــد اینگونــه در راه هدایــت و 
آگاهــی مــردم و دلســوز و حریــص باشــند و جاهــالن و غافــالن را آگاهــی دهنــد 

و در راه مانــدگان را نجــات بخشــند.
»وان تنصــرواهلل ینصرکــم ویثبــت اقدامکــم اگــر خــدا را یــاری کنیــد خــدا یاریتان 

می کنــد و گام هــای تــان را اســتوار مــی دارد.« )ســوره محمــد آیــه7(
عــالوه بــر یــادآوری وعده هــای الهــی بایــد در تمــام مراحــل بــه خداونــد حســن 
ــه خــدا و قــدرت بــی منتهایــش هیــچ کاری را  ــا اتــکا ب ظــن داشــته باشــیم و ب

نشــدنی و ناممکــن ندانیــم. 
»یــک مجموعــه مســلمان و مؤمــن مهــم اســت کــه بــه خــدا حســن ظن داشــته 
باشــد، بدانــد کــه خــدا کمــک کار اوســت، بدانــد کــه خــدا پشــت ســر رهپویــان 
راه حــق اســت.  وقتــی دلهــا قــرص شــد گام هــا هــم محکــم می شــود؛ وقتــی گام 
ــک می شــود«  ــه هــدف نزدی ــه آســانی طــی می شــود و ب ــا اســتوار شــد راه ب ه

)رهبــر معظــم انقــالب: نمــاز جمعــه تهــران 88/3/۲9(
ــا واجــب اســت«  ــان برم ــاری کــردن مؤمن ــا نصرالمومنیــن و ی ــا علین »وکان حق

)ســوره روم آیــه47(
ــف  ــام وظای ــا را از انج ــان ه ــه انس ــه ای ک ــای جاهالن ــد از امید ه ــن بای همچنی
فــردی و حیاتــی بازمــی دارد نیــز جــداً پرهیــز داشــت. مثــال:  برخــی حرف هــای 
عوامانــه کــه گاه از برخــی اهــل علــم نیــز شــنیده می شــود کــه دیــن ماننــد آب 
اســت و نیــازی بــه تــالش مــا نــدارد و خــود نیــز  راه خــود را بــاز می کنــد؛ حالــی 
کــه اینگونــه امیــدواری هــای منفعل کننــده و بازدارنــده از تــالش، بــه هیــچ  وجــه 

در ســیره پیامبــر)ص( عظیــم الشــأن و اهــل بیــت یافــت نمی شــود. 

لحظه ای تفکر
 لحظــه ای تامــل کنیــد و مشــاهده کنیــد از ایــن ســخن چــه برداشــت می کنیــد: 
ــه التعبــد فــی  )پیغمبــر در ایــن دعــا می فرمایــد : اللهــم ان تهلــک هــذه العصاب
االرض: خداونــدا اگــر ایــن دســته کشــته شــوند کســی دیگــر عبادتــت را در زمیــن 

بــه  جــا نمــی آورد.(
ــن  ــرای دی ــش ب ــد و اصحاب ــون محم ــی چ ــر مردان ــه اگ ــود ک ــخص  می ش  مش
خــدا تــالش و فــداکاری نکننــد خداونــد عبــادت نخواهــد شــد. دیگــر از عبــارت 
ــرا  ــر حــق نداریــم؟ پــس الزم اســت کــه دل ببندیــم زی خــدا کــه مــا چیــزی ب
دیــن مــا حــق اســت و مذهــب مــا حــق هســت و خــود بــه خــود راه خــودش را 
بــاز می کنــد بــه نظــر بنــده درســت نیســت، اگــر مــا تــالش نکنیــم همیــن دیــن 
حــق و همیــن مذهــب حــق آنطــور کــه الزم اســت پیــش نمــی رود و یــا کمتــر 

پیــش مــی رود. )نامــی و نــی افــکار و اندیشــه امــام موســی صــدر(

فائزه رحیمی نژاد
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برخــی از مورخــان خصوصــاً مورخــان حــوزۀ فلســفه، 
معتقدنــد آنچــه کــه تمــدن یونــان باســتان _آتــن_ را بــه 
آن درجــه از شــکوفایی و عظمــت رســاند چیــزی نبــود جــز 
بــه اجــرا درآوردن، مســلط کــردن و فصــل الخطــاب قــرار 

ــون"! دادن "قان
ــه مهــد دموکراســی مبــدل  ــی ب در حقیقــت آتنی هــا زمان
ــی  ــان مقام ــه چن ــه ب ــر و اندیش ــوزۀ فک ــتند و در ح گش
ــتفاده  ــوۀ آن اس ــر از می ــروز بش ــه ام ــا ب ــه ت ــیدند، ک رس
می کنــد، کــه قانــون نوشــتند و آن را بــه اجــرا در آوردنــد 
و در مقابلــش متواضــع و مطیــع رفتــار کردنــد. ایــن کامــاًل 
بدیهــی اســت کــه جامعــه ای تحــت والیــت قانــون بــه آن 
شــکوه و جــالل برســد؛ چــرا کــه قانــون اســت کــه انســان 
را تربیــت می کنــد و بــه زندگــی اش نظــم می بخشــد، 
مســیر رســیدن بــه غایــت را بــه انســان نشــان می دهــد و 

ــار مــی آورد. انســان را متواضــع ب
ــه  ــع ک ــد، شــهروندی مطی ــون شــهروند تربیــت می کن قان
ــه درســتی می شناســد و در  ــه ب ــگاه خــود را در جامع جای

ــد. ــالش می کن ــه ت ــای خــود و جامع جهــت ارتق
ــه ایجــاد  ــی جامع ــه زمان ــد ک ــه انســان می فهمان ــون ب قان
ــی متشــخص و  ــراد" جمــع شــوند، جمع ــه "اف می شــود ک
ــه  ــرد در آن جمــع جایگاهــی دارد ب ــا یافتــه، و هــر ف معن
اهمیــت تمامــی آن جمــع، پــس مقامــی دارد و وظیفــه ای، 
ــای  ــع معن ــا جم ــد ت ــل کن ــه اش عم ــه وظیف ــد ب و بای
ــک تمــدن  ــدن ی ــه وجــود آم ــد. ب خــود را از دســت نده
ــد  ــی متول ــه زمان ــتگی دارد و جامع ــه بس ــد جامع ــه تول ب
می شــود کــه "فــرد" "فــرد" حــول یــک نقطــه و یــک معنــا 
"جمــع" شــوند و حرکــت کننــد؛ و ایــن همــان کاری اســت 

ــت  ــه هوی ــه جامع ــون ب ــد. قان ــام می ده ــون انج ــه قان ک
ــل آن  ــت و تکام ــظ آن هوی ــان را در حف ــد و آن می بخش
ــه آن  ــاری می دهــد، و ایــن چنیــن اســت کــه آتنیــان ب ی

ــون... . ــِت قان ــا حکوم ــند؛ ب ــالل می رس ــکوه و ج ش
ــه جامعــه  ــون ب ــدازه کــه قان ــه همــان ان ــن حــال، ب ــا ای ب
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد، ب ــا می ده ــد و معن ــت می بخش هوی
ــرا  ــرد؛ چ ــان می گی ــود را از آن ــای خ ــت و معن ــز هوی نی
ــه  ــرد دارد ک ــت و کارب ــده" اس ــی "زن ــا زمان ــون ت ــه قان ک
جامعــه آن را بــه رســمیت بشناســد و در مقابلــش متواضــع 
و مطیــع باشــد. قانــون تــا زمانــی شــأن و شــخصیت دارد 
ــی  ــی و بی محل ــد، بی توجه ــل کن ــه آن عم ــه ب ــه جامع ک
بــه قانــون در حقیقــت مــرگ قانــون خواهــد بــود و مــرگ 

ــا مــرگ جامعــه! ــر اســت ب قانــون براب
قانــون صرفــاً مجموعــه گزاره هایــی بــرای چــاپ بــر 
ــاره نیســت! عمــل می خواهــد و عمــل اســت کــه او  ورق پ

ــی دارد. ــگاه م ــده ن ــادار و زن را معن

میــان »قانــون« و »جامعــه« رابطــه ای دو طرفــه  برقرار 
ــات  ــت حی ــون عل ــه قان ــور ک ــی همانط ــت؛ یعن اس
جامعــه اســت، جامعــه نیــز علــت حیــات قانون اســت 
و در نتیجــه مــرگ هــر کــدام، مــرگ دیگــری را نیــز 

در پــی خواهــد داشــت... .
پاســداری از قانــون و جلوگیــری از مــرِگ آن، شــاید 
قــدرت  نهــاد  وظیفــۀ  مهم تریــن  و  اصلی تریــن 
)حکومــت( در یــک جامعــه باشــد. نهــاد قــدرت 
ــکل  ــون ش ــول قان ــه ح ــه ای اســت ک ــۀ اولی آن حلق
ــت.  ــه آن اس ــته ب ــام اش وابس ــت و مق ــه و هوی گرفت
اصــاًل قانــون آنــان را بــر گــرد خــود جمــع کــرده تــا 
ــازد  ــه بس ــیند و جامع ــدرت نش ــریر ق ــر س ــد ب بتوان
ــگاه داری و  ــه ای جــز ن ــان وظیف ــد. آن ــت کن و حکوم
ــان از  ــدارِی آن ــد. پاس ــون ندارن ــه قان ــی ب معنابخش
"قانــون" از طرفــی بــه قانــون قــدرت می بخشــد و بــه 
آن معنــا و هویــت می دهــد، و از طرفــی دیگــر افــراد 
ــان  ــد. آن ــروی از آن می کن ــه پی ــب ب ــه را ترغی جامع
ــی  ــۀ اتصال ــد، حلق ــون و جامعه ان ــان قان ــطۀ می واس
ــد و  ــد می ده ــم پیون ــه ه ــه را ب ــون و جامع ــه قان ک
ــرا رســد  ــی ف ــا می بخشــد. اگــر زمان ــه هــر دو معن ب
ــگ  ــون چن ــاحت قان ــر س ــود ب ــدرت خ ــاد ق ــه نه ک
انــدازد و از آن پیــروی نکنــد، هویــت و معنــا را از آن 
ــود و در آن  ــون می ش ــرگ قان ــث م ــد و باع می زدای
ــی تهــی  ــزی جــز گزاره های ــون دیگــر چی ــان، قان زم

ــود... ــا نخواهــد ب از معن

سیاسی

ــوگ  در س

میثم بال زده

دانشجوی فلسفه
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پیام رســاِن  فیلترینــگ  ســالگرد  ســومین  در  و  امــروز 
ــد  ــون باش ــع قان ــد مطی ــه می توان ــه چگون ــرام، جامع تلگ
ــه  ــه را ب ــن برنام ــد و ای ــور نکن ــگ عب ــد فیلترین و از س
ــته،  ــال گذش ــه س ــه در س ــال آن ک ــپرد ح ــی بس فراموش
نامــزدان کرســِی نهــاِد "قانون گــذار" )مجلــس( برنامه هــا و 
کانال هــای تبلیغاتــی خــود را در آن )تلگــرام( راه انداختنــد 
و از آن طریــق بــرای خــود رأی جمــع کردنــد، نماینــدگاِن 
ــون  ــد و اکن ــداوم دارن ــت م ــی در آن فعالی ــذاِر فعل قانون گ
نیــز، متقاضیــان کرســی ریاســت بــر نهــاد "اجــرای قانــون" 
ــغ  ــال تبلی ــق آن در ح ــود از طری ــت جمهوری( خ )ریاس

هســتند؟!
ــه  ــود ک ــد ب ــی پایبن ــه قانون ــوان ب ــتی می ت ــه راس ــا ب آی
حتــی در نــزد واضــع و مجــری و ناظــر خــود نیــز مقبولیــت 
نــدارد؟ مســلماً خیــر! قانونــی کــه از ســوی حافظــان خــود 
طــرد می شــود، شــأنیتی بــرای باقــی افــراد جامعــه نــدارد 
تــا بــدان عمــل شــود! زیــرا ایــن کامــاًل بدیهــی اســت کــه 
الــزام عمــل بــه قانــون بــرای نهــاد قــدرت بیــش از باقــی 
ــاد  ــن نه ــد، ای ــه ش ــه گفت ــور ک ــت و همان ط ــه اس جامع
قــدرت اســت کــه بــا عمــل خــود بــه قانــون، آن را حفــظ 
و بــه آن شــأنیت می دهــد و باقــی افــراد جامعــه را مجــاب 

ــد. ــه آن می کن ــل ب ــه عم ب
در ایــن صــورت، پــس چــرا چنیــن قانونــی بایــد همچنــان 

وجــود داشــته باشــد؟
ایــن ســؤالی اســت کــه پاســخش روشــن نیســت و نهــاد 
قــدرت بایــد بــه آن پاســخ دهــد، امــا کامــاًل روشــن اســت 
ــوی  ــون، از س ــه قان ــی ب ــن بی احترام ــدر ای ــر چق ــه ه ک
ــر ادامــه پیــدا کنــد، شــأن و منزلــت  نهــاد قــدرت، بیش ت
قانــون کمتــر و کمتــر  خواهــد شــد و دیگــر افــراد جامعــه، 
ــاد  ــر نه ــتاد و اگ ــد ایس ــون خواهن ــول آن قان ــر ح کمت
قــدرت نخواهــد کــه مســیر خــود را اصــالح کنــد، طبیعتــاً 
ــرای آن  ــی ب ــر نفس ــه دیگ ــید ک ــم رس ــی خواهی ــه جای ب
ــرای  ــی ب ــر معنای ــه دیگ ــرا ک ــد، چ ــد مان ــون نخواه قان

ــد داشــت. ــه نخواه جامع
و آن زمــان، فــرد فــرد از حــول آن پراکنــده خواهنــد شــد 
ــه  ــه حکومتــی و ن ــد، ن ــه جامعــه ای خواهــد مان و دیگــر ن

تمدنــی...

جامعــۀ امــروز مــا دقیقــاً بــا چنیــن وضعــی مواجــه اســت؛ 
بــا مــرِگ قانــون!

ــچ  ــه هی ــراد جامع ــرای اف ــون" ب ــکاری "قان ــرز آش ــه ط ب
ــت از آن  ــه اطاع ــزم ب ــود را مل ــان خ ــدارد و آن ــی ن معنای
ــون،  ــه قان ــی ب ــی و بی احترام ــن بی توجه ــد! ای نمی بینن
نتیجــه ای جــز مــرگ جامعــه نــدارد و در ایــن صــورت، چــه 
ــت؟ ــی داش ــن اجتماع ــدۀ چنی ــه آین ــوان ب ــدی می ت امی

ــون  ــدرت اســت کــه دیگــر قان ــا، نهــاد ق ــی ام متهــم اصل
برایــش شــأن و احترامــی نــدارد و مدت هاســت آن را 
ــه  ــی ک ــد! زمان ــد می کوب ــر آن لگ ــرده، ب ــت ک بی حیثی
ــون اهمیتــی نمی دهــد، جامعــه چــرا  ــه قان نهــاد قــدرت ب

ــد؟ ــت از آن کن ــه اطاع ــزم ب ــود را مل ــد خ بای
فی المثــل جامعــه چــرا بایــد از قانــون "فیلترینــگ" و 
ــی  "ممنوعیــت اســتفاده از فیلترشــکن" پیــروی کنــد زمان

ــه  ــور، ب ــمی کش ــام رس ــن مق ــمی باالتری ــانۀ رس ــه رس ک
ایــن قانــون بی توجــه اســت و در برنامــۀ فیلترشــدۀ 
ــان  ــور و معاون ــس جمه ــد؟ رئی ــت می کن ــر" فعالی "توییت
ــون" در  ــان قان ــوان "مجری ــه عن ــش ب ــاوران و وزرای و مش
ــد؟ رئیــس  ــال دارن ــۀ مذکــور صفحــات رســمی و فّع برنام
قــوۀ قضاییــه و معاونــان و مشــاورانش بــه عنــوان "ناظــران 
بــر اجــرای قانــون" و "عامــالن برخــورد بــا خاطیــان از آن" 
ــدگان  ــد؟ نماین ــداوم دارن ــت م ــه فعالی ــز در آن برنام نی
ــن،  ــز همچنی ــون" نی ــان قان ــوان "واضع ــه عن ــس ب مجل
ــع  ــای مجم ــان و اعض ــورای نگهب ــای ش ــن اعض و همچنی
ــرگان و ...!  ــای مجلس خب ــام و اعض ــخیص مصلحت نظ تش
ــد  ــن ده ــی ت ــن قانون ــه چنی ــد ب ــه می توان ــه چگون جامع
زمانــی کــه واضعــان و مجریــان و ناظــران قانــون اهمیتــی 

ــد؟ ــور نمی دهن ــون مذک ــه قان ب
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ــی شــیعه و اســتاد فلســفه شامره پنجم / اردیبهشت 1400 ــی روحان مرتضــی مطهــری فریمان
ــه  ــت موتلف ــو هیئ ــن عض ــرآن وهمچنی ــیر ق ــالمی و تفس اس
اســالمی و یکــی از نظریــه پــردازان نظــام جمهــوری اســالمی 
ایــران بــود کــه او قبــل از انقــالب ســال 1357 اســتاد دانشــگاه 
ــت  ــه ریاس ــالب ب ــد از انق ــود و بع ــران ب ــگاه ته ــات دانش الهی

شــورای انقــالب منصــوب شــد.

مثل او پرتالش
ایشــان در فعالیتهــای سیاســی در کنــار امــام خمینــی بودنــد 
ــرداد  ــام 15 خ ــازماندهی قی ــوان س ــی ت ــه م ــوری ک ــه ط ب
ســال 134۲ در تهــران و هماهنگــی آن بــا روح اهلل خمینــی را 

ــت. ــود آن اس ــاران خ ــای و ی ــون تالش ه مره
ــه  ــی ک ــی در موضوعات ــف کتاب های ــه تالی ــی ب ــس از مدت  پ
ــخنرانی در  ــراد س ــت و ای ــی دانس ــه م ــاز جامع ــورد نی او م
ــک  ــع نارم ــجد جام ــالمی و مس ــای اس ــگاه ها و انجمن ه دانش
و مســجد هدایــت و نهضــت اســالمی پزشــکان ادامــه داد و او 
بــه یــک نهضــت اســالمی معتقــد بــود و بــرای اســالمی کــردن 
محتــوای نهضــت تــالش هــای ایدئولوژیــک  بســیاری انجــام داد 
کــه از جملــه مهمتریــن ایــن اقدامــات می تــوان بــه کمــک در 

تاســیس حســینیه ارشــاد در ســال 1346 اشــاره کــرد. 
از مهمتریــن فعالیت هــای او ارائــه ایدئولــوژی اســالمی از 
ــاوت  ــاب هــای متف ــق تدریــس و ســخنرانی و تألیــف کت طری
ــه  ــن گون ــت ای ــری اهمی ــتاد مطه ــع در اس ــه واق ــت و ب اس
ــا 1357  ــال های 1351 ت ــژه در س ــه وی ــی ب ــت فرهنگ فعالی
ــدگان  ــغ گروه هــای چــپ و پدیدآورن ــش تبلی ــه خاطــر افزای ب
گروه هــای مســلمان چپگــرا  کــه اســتاد مطهــری آن را  پدیــده 

ــود. ــیده ب ــود رس ــه اوج خ ــد ب ــاط می نامی التق

فرقان بی قرآن
یکــی از دالیــل عامــالن شــهادت اســتاد مطهــری بــرای تــرور 
ــود و  ــاه مرتبط ب ــم ش ــا رژی ــری ب ــهید مطه ــه ش ــود ک ــن ب ای

ــت.  ــش داش ــتان نق ــردم کردس ــتار م ــا در کش ــم آنه ــه زع ب
هنــگام محاکمــه از مزدوریــن پرسیده شــد کــه چــه ارتباطــی 
بــا رژیــم شــاه داشــتند گفتنــد:  چــون ایشــان  اســتاد دانشــگاه 
تهــران بودنــد و زبــان انگلیســی نمی دانســتند معلــوم شــد کــه 
خــود رژیــم را عضــو هیئــت علمــی کــرده اســت؛ در حالــی کــه 
شــهید مــدرس و اســتاد فلســفه اســالمی در دانشــگاه الهیــات 
ــان انگلیســی نداشــت. آنهــا می گفتنــد مــا  ــه زب ــود و نیــاز ب ب
از یکــی از دانشــجویان ایــن طــور شــنیده ایــم. تیــم تــرور مــی 
ــین  ــید حس ــر س ــا دکت ــری ب ــهید مطه ــتی ش ــد:) دوس گفتن
نصــر نشــان دهنــده ارتبــاط بــا دربــار اســت و درگیــر ارتبــاط 
ــس  ــر رئی ــر نص ــه دکت ــی ک ــت و زمان ــل اس ــه قت ــوط ب مرب
دفتــر فــرح شــد ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر قطــع شــد و شــهید 
ــود کــه چــرا دکتــر نصــر چنیــن کاری را  مطهــری ناراحــت ب
ــا  پذیرفتــه و همیــن امــر باعــث قطــع رابطــه دوســتی آنهــا ب

یکدیگــر شــد.(
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــان حکوم ــروه فرق ــای گ ــاد اعض اعتق
ــی  ــود در حال ــت ب ــت روحانی ــراری حاکمی ــرای برق ــالش ب ت
کــه ایــن گــروه از تـِـِز اســالم منهــای آخونــد پیــروی می کــرد 
ــذار  ــر گ ــای تاثی ــخصیت ه ــرور ش ــه ت ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
انقــالب اســالمی مخصــوص موهــای برجســته از جملــه اســتاد 

ــد.  ــری روی آوردن مطه

پرواز
مرتضــی مطهــری در شــامگاه روز ســه شــنبه 11 اردیبهشــت 
ــه  ــحابی ب ــداهلل س ــزل ی ــه در من ــان جلس ــس از پای 1358 پ
همــراه گروهــی از رجــال سیاســی انقــالب اســالمی در تاریکــی 
شــب هنــگام خــروج از محــل جلســه در کوچــه پــارک امیــن 
الدولــه هــدف گلولــه یکــی از افــراد گــروه فــوق قــرار گرفــت و 

بعــد از انتقــال بــه بیمارســتان درگذشــت. 

بیــش از 33 ســال از حادثــه شــهادت 
اســتاد مطهــری می گــذرد و تــرور شــهید 
ــد از  ــی بع ــرور سیاس ــن ت ــری دومی مطه
ــود و  ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق پی
حوالــی دی مــاه ســال 1358 یعنــی کمتر 
از دو مــاه بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی 
ــای  ــه شــخصیت ه ــر علی ــا ب ــوج تروره م
ــد  ــروع ش ــالب ش ــی انق ــی و نظام روحان
ــر  ــرور اخی ــه ت ــه دارد، ک ــان ادام و همچن
در  کشــورمان  ای  هســته  دانشــمندان 

ــم.  ــاهد بودی ــد را ش ــن رون ــه ای ادام

فرهنگی

به بهانه روز معلم

مائده سادات حسینی

دانشجوی مرتجمی زبان عربی

معلم انقالب

7



شامره پنجم / اردیبهشت 1400

8

دولــت الکترونیکــی بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات 
ــالق  ــام اداری اط ــای نظ ــت ه ــق سیاس ــرای تحق ب
ــت  ــا دول ــت ه ــن سیاس ــق ای ــرای  تحق ــود. ب می ش
از فنــاوری اطالعــات بــرای جابه جایــی اطالعــات 
بیــن مــردم، ســازمان هــا، بــازارو ارکان دیگــر دولتــی 

اســتفاده می کنــد.
دولــت الکترونیکــی ســازماندهی خدمــات شــهروندی 
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــات ب ــاوری اطالع ــک فن ــه کم ب
ــالت  ــادالت و تعام ــفافیت تب ــی ش ــی و اثربخش کارای
ــا  ــت. ب ــت اس ــا و درون دول ــن دولته ــی بی اطالعات
تحقــق دولــت الکترونیــک تشــریفات دســت و پاگیــر 
ارائــه  و  اطــالع رســانی هــا  و  کاهــش می یابــد 
ــه شــهروندان الکترونیکــی مــی شــود؛ در  ــات ب خدم
ــر باعــث افزایــش اقتــدار ملــی و بهــره  درجــات باالت
وری بیشــتر و توســعه مشــارکت مردمــی مــی شــود؛ 
ــرات  ــواری و اث ــوه خ ــش رش ــور و کاه ــفافیت ام ش

مثبــت زیســت محیطــی از دیگــر مزایــای ایــن دولــت 
ــور  ــادی کش ــی و اقتص ــت سیاس ــاید ماهی ــت. ش اس
ــه  ــد ک ــک باش ــت الکترونی ــب دول ــن معای مهمتری
بــه عــدم برابــری در دسترســی عمومــی بــه رایانــه و 
اینترنــت در برخــی هــای جمعیتــی کشــور خــط مــی 
شــود؛ همچنیــن اعتمــاد بــه دولــت الکترونیک بســیار 
ــرد و اجــرای آن اســت و کاری در  ــه عملک وابســته ب
ــد  ــی  در رون ــرات نامطلوب ــد تأثی ــن بخــش می توان ای

ــا داشــته باشــد. ــا و مشــارکت ه ــت ه فعالی
پژوهــش هــا نشــان می دهــد کــه دولــت الکترونیکــی 
در ایــران در ســال هــای پایانــی دولــت خاتمــی خیلی 
جــدی گرفتــه شــد امــا در ســال هــای بعــدی طــرح 
هــای راهبــردی  تــا حــدی کنــار گذاشــته شــده انــد 
و در ســال هــای اخیــر توســط دولــت یازدهــم دوبــاره 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

شــبکه ملــی
ت عــا طال ا

ــبکه  ــی، ش ــت مل ــا اینترن ــات ی ــی اطالع ــبکه مل ش
ــت. ــران اس ــی ای ــت مل اینترن

اینترنــت ملــی شــبکه ای بســته بــر اســاس پروتــکل 
ــش  ــا بخ ــی ی ــت مل ــط دول ــت و توس ــت اس اینترن
خصوصــی ســاخته می شــود و در ابعــاد ملــی پایــگاه 

ــد. ــل می کن ــر متص ــه یکدیگ ــای داده را ب ه
هــدف اصلــی این شــبکه نظــارت بــر ارتباطــات درون 
کشــور، قطــع دسترســی بــه رســانه هــای خارجــی، 
ــبکه  ــتقالل ش ــی و اس ــای ارتباط ــه ه ــش هزین کاه
ــد  ــعی می کن ــت س ــت دول ــن حال ــت. در ای ای اس
ــن  ــل را جایگزی ــانه ای داخ ــای رس ــبکه ه ــه ش ک
ــبکه  ــن ش ــد. همچنی ــی کن ــای خارج ــرویس ه س
ملــی اطالعــات پــروژه ای بــرای توســعه زیــر ســاخت 
اطالعاتــی امــن و پایــدار ملــی در ایــران اســت. 
ــر  ــوان زی ــه عن ــات ب ــی اطالع ــبکه  ی مل ــق ش تحق

ــتلزم  ــور مس ــازی کش ــای مج ــاط فض ــاخت ارتب س
ــاخت  ــر س ــکل از زی ــبکه ای متش ــه ش ــتیابی ب دس
هــای ارتباطــی بــا مدیریــت مســتقل کامــال داخلــی 
اســت؛ بــه بیانــی دیگــر فضــای مجــازی ملــی بایــد 
ــل  ــی مث ــی خارج ــای ارتباط ــزار ه ــن نرم اف جایگزی
ــوب   ــرام، واتســاپ، اینســتاگرام، فیســبوک، یوتی تلگ
و ســایر بســتر هــا شــود تــا شــبکه ای پرظرفیــت بــا 
ــته  ــدار داش ــن و پای ــات ام ــراری ارتباط ــت برق قابلی

باشــیم.
ــع  ــه ی قط ــه منزل ــات ب ــی اطالع ــبکه مل ــه ش ارائ
دسترســی بــه اینترنــت جهانــی نیســت، بلکــه فراهــم 
ــه  ــه راحتــی ب ــران ب آوردن بســتری اســت کــه کارب
ــر و  ــرعت باالت ــا س ــور ب ــل کش ــای داخ ــایت ه س
ــا حتــی بــدون  ــر و ترافیــک کمتــر ی قیمــت ارزان ت

ــوند. ــل ش ــی متص ــه ترافیک تعرف

ــش  ــک نق ــی ش ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
ــد و  ــا می کن ــروزه ایف پررنگــی در زندگــی انســان ام
تحــوالت گســترده ای در زندگــی اجتماعی،اقتصــادی 

ــال دارد. ــه دنب و فرهنگــی مــردم ب
در پنجــاه ســال گذشــته تحــوالت گســترده در 
تاثیــر  اطالعــات  فنــاوری  و  تکنولــوژی  عرصــه 
ــری  ــات بش ــف حی ــای مختل ــه ه ــزایی در حیط بس
داشــته؛ بطــوری کــه بشــر در هــر ثانیــه بــا هــزاران 

خبــر از سرتا  ســر دنیــا مواجــه می شــود.

در تعریــف فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات  فنــاوری 
ــره  ــازماندهی، ذخی ــردآوری، س ــارت اســت از : گ عب
ــا  ــن ی ــر، مت ــم از صــوت، تصوی ــات اع و نشــر اطالع
عــدد کــه بــا اســتفاده از ابــزار رایانــه ای و مخابــرات 

صــورت پذیــرد.
ــریع  ــی س ــت دسترس ــوان گف ــر میت ــال حاض در ح
بــه انــواع اطالعــات و انجــام امــور بــدون توجــه بــه 
ــتاورد  ــن دس ــی تری ــی اصل ــی و زمان ــل مکان فواص

ــت. ــات اس ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن

فناوری اطالعات و ارتباطات

 دولت الکترونیک

نفیسه اغمی

دانشجوی مرتجمی زبان عربی



مشکالت علمی دانشگاه

ســنگ 
ســنگین 

علــم  
 امــروزه دســت بــه گریبــان شــدن علــم و 
موانــع آن در ایــن شــرایط به عنــوان حیطه 
بزرگــی اســت کــه لمــس کــردن آن بــرای 
ــت. ــه اس ــت و دغدغ ــز اهمی ــگان حائ هم

ــجویان  ــی دانش ــیر علم ــع مس ــال، موان ح
ــی  ــزار آموزش ــه اب ــی ک ــرایط کنون در ش
چیســت؟  اســت  موبایــل  صرفــا  آنهــا 

دسترســی به کیفیــت مطلــوب از اینترنت 
در مناطقــی کــه ســیگنال اینترنــت 
می باشــد. دشــوار  اســت،  ضعیــف 

و  منابــع  بــه  دسترســی  دشــواری 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــه ب ــه گرچ کتابخان
دارد. پــی  در  را  مشــکالتی  هــم 

بــه  فــردی  از  درســت  یادگیــری 
فــرد دیگــر متفــاوت اســت؛ چــه 
درس  بــه  دانشــجویی  کــه  بســا 
خــود اهمیــت می دهــد در حالیکــه 
ــت. ــوده اس ــاوت ب ــی تف ــری ب دیگ

ــی  ــی برخ ــطح علم ــودن س ــن ب پایی
ــد  ــه بای ــن، آنطورک ــاتید و همچنی اس
پیشــرفت درســی شــامل حال دانشــجویان 
مواقعــی  در  بالعکــس.  و  نمی شــود 
ــی  ــی باالی ــطح علم ــاتید از س ــز اس نی
برخــوردار بــوده و دانشــجو رمقــی 
ــد. ــان نمی دهن ــدن نش ــه درس خوان ب

ــی  ــه برخ ــدا ک ــی ص ــی ناگهان قطع
ــز  ــی نی ــامانه و گاه ــکالت س ــع مش مواق
ــت. ــجو اس ــت دانش ــیگنال اینترن از س

برگــزاری کالس هــا درســاعات نامناســب 

ــه  ــودن ب ــد ب ــن و نیازمن ــری پایی یادگی
برگــزاری کارگاه ها و مرور بیشــتر درس ها

شــدن  کمرنــگ  و  شــدن  منــزوی 
یکدیگــر بــا  اجتماعــی  ارتباطــات 

و...
چنانچــه گاه و بیــگاه بــه امیــد حضــوری شــدن کالس هــا و پایــان مشــکالت، امیــدی شــروع بــه شــکل گیــری 
می کنــد ولــی متاســفانه ایــن مشــکالت در حــال پیشــروی وباعــث ایجــاد مشــکالت جدیــدی از درون خــود 
ــا همــکاری دانشــجو قابــل حــل اســت، ولــی  ــه شــرطی کــه محــدود باشــد ب ــع ب می شــود.  در برخــی موان

چــرا کــه گســتره موانــع و مشــکالت علمــی خــارج از دســترس و اراده دانشــجو می باشــد. 

فائزه رحیمی نژاد
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