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

سیزدهم شهریور ماه 1398 / شب پنجم محرم ۱۴۴1 قمری بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادقعلیهالسالم

آقای روحانی چندی پیش اعالم کرد 

امسال، سال واگذاری ها خواهد بود. 

این تصمیم در شرایطی بیان شد که 

سال گذشته چالش های بسیاری در 

کارخانه های واگذارشده نظیر هپکو، 

کشت و صنعت هفت تپه و... وجود 

موقعیت  زیادی  کارگران  داشت. 

با  و  دیده  متزلزل  را  خود  شغلی 

انباشت مطالبات معوقه شان مواجه 

بودند. رئیس جمهور در سخنانش به 

از طریق  تغییر در روند واگذاری ها 

اشاره ای  سازی  خصوصی  سازمان 

نکرد و دور از انتظار نیست که باید 

برای  مشابهی  سرنوشت  منتظر 

بنگاه های درحال واگذاری نیز باشیم.

تحویل  در سخنرانی  روحانی  آقای 

الیحه بودجه ۹۸  می گویند: »یک 

آنقدر  بازنشستگی  صندوق  زمانی 

به  که  داشت  مالی  ذخیره  و  پول 

دولت کمک می کرد؛ در زمان جنگ 

در شرایطی این کار را کردیم در یک 

گرفتیم.  کمک  صندوق  از  مقطعی 

کمک  دولت  به  که  صندوق  این 

می کرد، امروز ببینید به چه روزگاری 

مصیبت  ذکر  نشستن ها،  هم  دور  اشک ها،  این 

فضای  و  روحیه  در  عاشورا  و  محرم  این  کردن ها، 

زندگی مردم ما تاثیر می گذارد. آن خشکی و بی روحی 

جامعه  در  بحمداهلل  شیعی  ضد  جوامع  از  بعضی 

با  باحال،  ما جامعه ای منعطف،  نیست. جامعه  ما 

روحیه، اهل عاطفه و تعّطف است.1374/2/28
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بخش  کشور  در  اگر  است...  افتاده 

خصوصی فعال بود و مسئولیت امور 

عمدتًا بر دوش بخش خصوصی بود، 

امروز تأثیر تحریم بر کشور ما به مراتب 

دوش  بر  بودجه  بار  اگر  و  بود  کمتر 

نفت نبود، حتمًا اثر تحریم کمتر بود.«

که  است  آن  بیانگر  سخنان  این   

تامین  برای  دولت  درآمدهای 

همین  از  نیست.  کافی  بودجه 

با  که  دارد  وجود  خطر  این  رو 

برای  خصوصی سازی  برچسب 

دولتی  بنگاه های  به  خزانه  پرکردن 

جمله  از  شود.  زده  حراج  چوب 

واگذاری ها  برای  واجب  مقدمات 

کرد: اشاره  موارد  این  به  می توان 

۱ .تسهیل شرایط کسب و کار از طریق 

بروکراسی های  حذف  مقررات زدایی، 

تولید هزینه های  کاهش  و  نابجا 

و  انحصار  از  جلوگیری   .  ۲  

سیاسی  خاص  جریانات  دستیابی 

بنگاه های  به  )نورچشمی ها( 

وسیله  به  واگذاری  درحال 

هم چنین  و  عمومی  اطالع رسانی 

صالحیت  مالک های  تعیین 

مسئله این  بر  نظارت  و  خریداران 

اقتصادی  نسبی  ثبات  ایجاد   .  ۳

که  طوری  به  کشور  در  سیاسی  و 

بتوان بنگاه های بزرگ را به بخش 

آزمون  خطر  و  سپرد  خصوصی 

کرد. کم  را  مسئله  این  در  خطا  و 

۴ . اصالح ساختاری نظام مالیاتی

تشویقی  امتیازات  اعطای   .  ۵

جهت  سرمایه داران  به 

به  اشتغال آفرین  برنامه های 

نیرو  تعدیل  از  جلوگیری  منظور 

خصوصی بنگاه های  توسط 

شفاف  سازوکاری  ایجاد   .  ۶

قیمت گذاری  و  واگذاری ها  جهت 

فساد و  رانت  از  جلوگیری  جهت 

منظور  به  دولت  سهام  حفظ   .  ۷

کارخانه های  در  استراتژیک  سهام 

و  کامل  واگذاری  عدم  و  مهم 

مرحله ای  به  مرحله  واگذاری 

مطلوب عملکرد  به  مشروط  آن ها 

۸ . تعیین سازوکار انتقال مالکیت و 

زمان بندی و تعیین وثیقه و جریمه 

ضمانت  و  اقساط  پرداخت  عدم 

اجرای آن و هم چنین نظارت پسینی

صنعتی،  پیشرفته  کشورهای  در 

صف  در  زمانی  دولتی  کارخانه های 

اثبات  که  می گیرند  قرار  واگذاری 

کرده باشند می توانند روند سوددهی 

خود را حفظ کرده و نیازی به حضور 

ندارند.  خود  مدیریت  در  دولت 

برعکس  کامال  ایران  در  روند  این 

زمانی  دولتی  بنگاه های  و  بوده 

که  می شوند  مطرح  واگذاری  برای 

رسیده  زیان انباشته  و  ضرردهی  به 

که  می شود  این  نتیجه  باشد. 

الزم،  صالحیت   احراز  بدون  دولت، 

واگذار  بخس  ثمن  به  را  کارخانه 

نکند. ضرر  این  از  بیش  تا  می کند 

عدم صالحیت خریداران در واگذاری 

کارخانه های هفت تپه، ماشین سازی، 

نشانگر  مشابه  نمونه های  و  هپکو 

نگاه حمایتی دولت به سرمایه های 

دولت  علی الظاهر  نیست.  عمومی 

ضررده  کارخانه های  چرخ  به 

ضایعاتی  آهن آالت  چشم  به 

است  درصدد  و  می کند  نگاه 

دور  خود  از  را  آنها  سریعتر  هرچه 

بفروشد. ضایعاتی ها  به  و  کرده 

چوب حراج

رئیس سابق سازمان  خصوصی سازی 
به دلیل اخالل در نظام اقتصادی کشور

 و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی 

در بازداشت به  سر می برد.

نگاهی  به آسیب ها و ملزومات خصوصی سازی



صحیفه خوانی

هیئت نوجوانان

وارد  ها  بچه  و  شد  زده  تفریح  زنگ 
و  اومد  دیرتر  نفر  یه  اما  شدن؛  کالس 
که  گرفت  دوستشو  ریاضی  دفتر  باعجله 
پرسید:  دوستش  بنویسه.  رو  تمرین ها 
تمرین هاتو  هیچ وقت  خودت  »چرا 
این  »آخه  داد:  جواب  نمی نویسی؟«. 
که  می خوره  آدم  درد  چه  به  درس ها 
دانش آموز  کنه؟!«.  تلف  وقتشو  بخواد 
باید  مدرکی  یه  »باالخره  گفت:  سوم 
بیاد«.  گیرمون  کار  تا  باشیم  داشته 

کار  فقط  که  »بحث  چهارم:  دانش آموز 
نداشته  تخصص  و  سواد  گه  ا نیست! 
اما  کنی!  کار  بقیه  زیردست  باید  باشی 
برات  بقیه  باشی  داشته  علمشو  گه  ا
وارد  معلم  لحظه  این  در  می کنن«.  کار 
درس  می خواست  وقتی  شد.  کالس 
پرسید:  بچه ها  از  یکی  کنه  شروع  رو 
ریاضی  داریم  ابتدایی  اول  از  ما  »آقا! 
نفهمیدیم  هیچ وقت  اما  می خونیم؛ 
شما  میشه  می خوره.  دردمون  چه  به 
نگاه  ساعتش  به  معلم  بگید؟«.  بهمون 
 « گفت:  بود  جلو  درسشون  چون  و  کرد 
فیزیک  و  ریاضی  هسته ای،  شهدای  گه  ا
نمی تونستن  وقت  هیچ  نبودن،  بلد 
و  بندازن  راه  مونو  هسته ای  صنعت 
شهید  کنن،  قدرتمند  دنیا  تو  رو  ایران 

محاسبات  گه  ا مقدم  طهرانی 
هیچ وقت  نبود،  بلد  ریاضی  پیچیده 
بسازه  موشک هایی  نمی شد  موفق 
به  داعش  حمله  انتقام  باهاش  که 
ترین  پیشرفته  یا  بگیریم  رو  مجلس 
علم  کنیم!  ساقط  رو  آمریکا  پهپاد 
به  که  میده  قدرت  خودمون  به  هم 
کشورمون  هم  و  کنیم  کمک  دیگران 
به  دیگه  تا  می کنه  قدرتمند  رو 
نتونن  و  نباشه  وابسته  دیگران 
بچه ها:  از  یکی  کنن«.  تحریمش 
خیلی  درس هامون  بعضی  آقا  »ولی 
)ص(  پیامبر  »وقتی  معلم:  سخته!«. 
مسلمون ها  برای  رو  علم آموزی 
سخته.  که  می دونست  کرد،  واجب 
راه  در  هرکی  گفت  همینم  بخاطر 
خودتونو  شهیده!  بره  دنیا  از  علم 
تالش  یکم  با  نگیرید.  کم  دست 
و  بگیرید«  یاد  چیزو  همه  می تونید 
عالم  مناظره  تا  کرد  دعوت  رو  بچه ها 
ببینن  رو  )ع(،  رضا  امام  محمد،  آل 
در  خودش  دانش  و  علم  با  چطور  که 
علمای  بزرگترین  مختلف،  حوزه های 
که  مأمون  و  داد  شکست  رو  ادیان 
شده  عصبانی  شدت  به  اتفاق  این  از 
رسوند. به شهادت  رو  )ع(  امام  بود، 

بدون شك جهان خواران به همان ميزان كه از شهادت طلبى و ساير ارزش هاى 

ايثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرايش و روح اقتصاد اسالم به طرف حمايت 

از پابرهنگان در هراسند و مسّلم هر قدر كشور ما به طرف فقرزدايى و دفاع 

از محرومان حركت كند، اميد جهانخواران از ما منقطع و گرايش ملت هاى 

جهان به اسالم زيادتر مى شود.

#انقالب_پابرهنگان

             صحیفه امام، ج20، ص342

شهید راه علم
قسمتی از نمایشنامه 

شب چهارم هیات نوجوانان میثاق با شهدا



فتح فتحیادداشـــت  کتــــــاب 

دوم  گام  بیانیه  در  انقالب  معظم  رهبری 

می فرمایند: »وسوسه  مال و مقام و ریاست، 

امیر  المؤمنین  حضرت  خود  حکومت  در  حّتی 

این  بروز  خطر  پس  لغزاند،  را  کسانی  )ع( 

بعید  هرگز  هم  اسالمی  جمهوری  در  تهدید 

که  میکند  ایجاب  این  و  نیست؛  و  نبوده 

و  تیزبین  نگاهی  با  کارآمد  دستگاهی 

دائم  حضور  سه گانه  قوای  در  قاطع  رفتاری 

فساد  با  واقعی  به معنای  و  باشد  داشته 

دستگاه های  درون  در  بویژه  کند،  مبارزه 

مستلزم  که  رهبری  بیان  این  حکومتی.« 

عالی رتبه  و  جدید  نهاد  یک  تشکیل 

است.  مانده  مهجور  بسیار  است  کمیتی  حا

شورای  یک  تأسیس  به  نیاز  کار  این  برای 

که  معظم  رهبری  منصوب  و  باالدستی 

هر  بر  کم  حا اساسی  قانون   ۵۷ اصل  مطابق 

سه قوه خواهد بود، احساس می شود و الزم 

الزم،  اختیارات  آن،  تشکیل  از  پس  است 

مجلس،  مصوبات  در  رهبری  حکم  با  منطبق 

جلسات  مصوبات  و  دولت  هیأت  تصمیمات 

این  تا  گردد  ِاعمال  قضایی  عالی  مسئوالن 

دریافت  و  مختلف  پرونده های  بررسی  با  نهاد 

نهادهای  مردمی،  نیروهای  از  اطالعات 

فضای  گزارش های  عامه،  شکایات  اطالعاتی، 

قوانین،  درباره  دیگر  راه های  و  مجازی 

فسادزا  شیوه های  یا  آیین نامه ها  مصوبات، 

کارگزاران  پرونده  بررسی  یا  سه گانه  قوای  در 

سیاسی  اخالقی،  فساد  به  احیانًا  که  باال  درجه 

و  کند  تصمیم گیری  آلوده شده اند؛  اقتصادی  و 

آن تصمیم به مقامات مسئول در آن زمینه در 

ساختاری  ایراد  گر  ا تا  شده  ابالغ  قوه  سه  هر 

اصالح  شده ای  معین   زمان  مدت  در  است 

در  است  موردی  یا  فردی  فساد  گر  ا و  گردد 

توسط  قضائیه  قوه  از  جدیدی  و  خاص  شعبه 

بررسی  عالی،  نهاد  این  اعتماد  مورد  قضات 

مراحل  این  اجرای  در  تخطی  هرگونه  و  گردد 

معظم  رهبری  شخص  به  نیز  مسئوالن  توسط 

مبتنی  ابتدایی  راهکار  یک  این  گردد.  اعالم 

در  فساد  با  مبارزه  عالی  نهاد  یک  ایجاد  بر 

متناسب  عدالت  برقراری  توان  که  است  کشور 

ضمنًا  و  باشد  داشته  را  انقالب  دوم  گام  با 

در  فعلی  نظارتی  ساختارهای  مانند  چون 

تعریف  یکدیگر  ذیل  یا  هم تراز  مختلف،  قوای 

امکان  است  فرادستی  ساختاری  بلکه  نشده 

دارد. نیز  بیشتری  اثرگذاری  و  موفقیت 

ظرفیت  اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون 

زیادی برای تحول انقالبی در درون خود بدون 

روشن  و  دارد  را  بازنگری  یا  رفراندم  به  نیاز 

است که با والیت مطلقه امر هرگز به بن بست 

پیشنهاداتی  تدریجًا  فوق  مجموعه  نمی رسد. 

استفاده  برای  هفت گانه  قالبی  در  بدوی 

کالن ساختارهای  سطح  در  ظرفیت  این  از 

جامع  تحقق  به  نیل  برای  نظام  سیاسی 

می نماید. معرفی  را  انقالبی  اسالم  حکومت 

تحصیل،  در  را  الگویمان  می توانیم 

مشترک،  زندگی  همسر،  انتخاب 

کردن،  خرج  چگونگی  شغل، 

با  دهیم.  قرار  شهدا  و...  تفریحات 

حرم  مدافع  شهدای  اینکه  به  توجه 

می کردند  زندگی  ما،  شرایط  در 

داریم،  ایشان  با  بیشتری  انس  و 

به  ایشان  منش  و  روش  از  می توانیم 

کنیم. استفاده  زندگی  الگوی  عنوان 

مصطفاست«،  تو  »اسم  کتاب 

حرم  مدافع  شهید  همسر  خاطرات 

در  می باشد.  صدرزاده«  »مصطفی 

این کتاب آقایان با این موضوع آشنا 

دانشگاه  تأهل،  وجود  با  که  می شوند 

هم  فرهنگی  کار  به  می توان  کار،  و 

چگونه  درمی یابند  خانم ها  و  رسید 

و  شغل  در  خود  همسر  به  می توان 

کرد. کمک  فرهنگی اش  فعالیت های 

اسم تو
مصطفاست

نهاد عالی
مبارزه با فساد

از روش های دریافتن زندگی سالم، 

مطالعه زندگینامه شهدا است.

پیشنهاد »فتح« برای گام های بعد را در 

شب های آینده در همین ستون بخوانید

 گام هایی برای تحول 
کالن ساختاری در نظام



مدیر مسئول: علیرضا رحیمیان / جانشین مدیر مسئول: علی راستی 

سردبیر: علی اکبری

 هیات تحریریه: مسعود عنابستانی، سیدمحمدعلی میرناصر، امید نیکو، سید مهدی قریشی

دبیر هیات تحریریه: مجتبی رفعت  روابط عمومی: حسین رضایی 

طراحی: گروه طراحی خادم الشهداء

به طور  اینکه  یعنی  »انحراف«  گاهی 

کنیم تأکید  درست،  حرف  یک  بر  نابجا 

بدتر  خیلی  »انحراف«  می دانید  که  همان طور 

از  گاهی  است.  »اشتباه«  از  خطرناک تر  و 

که کسی حرف  نیست  این  به  انحراف  اوقات، 

غلطی بزند، بلکه به این است که به طور نابجا 

که  زمانی  در  کند؛  تأکید  درست  حرف  یک  بر 

این  اصالً  نیست.  حرف  این  بر  تأکید  زماِن 

آخرالزمان!  در  مخصوصًا  است؛  ابلیس  روال 

گر ما در جلسۀ قبل، در این باره صحبت کردیم  ا

است؟«  موضوعی  چه  در  اولویت  »االن  که 

دلیلش این است که پرداختن به اولویِت روز، 

است.  مهم  و  حساس  فوق العاده  مسئلۀ  یک 

فتح فتحگـــــزارش  تقــــــویم 

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.

واقعًا  آیا  که  کنید  بررسی  شما هم می توانید 

موضوع  همین  ظهور،  برای  آمادگی  آخرین 

)اصالح وضع مدیریت جامعه( هست یا نه؟

آمادگی  زمینۀ  در  ما  جامعۀ  مشکل  االن 

دو  قبل،  جلسه  کجاست؟  در  ظهور،  برای 

کردیم.  مطرح  نقص،  به عنوان  را  موضوع 

امر  در  مدیریت،  امر  در  ما  اینکه  یکی 

و  خوب  مدیران  تشخیص  و  مدیران  تعیین 

مدیریت  از  صحیح  تعریف  آوردن  به دست 

دچار  انسانی،  و  اسالمی  جامعۀ  یک  در 

را  آمادگی  این  هنوز  ما  هستیم.  مشکل 

مآب ها  اشعث  هنوز  لذا  نکرده ایم؛  پیدا 

می توانند  مآب ها،  ابوموسی اشعری  و 

مشکِل  این  ما  بدهند.  فریب  را  مردم 

داریم.  هم  هنوز  را  امیرالمؤمنین)ع(  زمان 

می توانند  هنوز  خوارج مسلک،  جریان های 

امروز  کنند.  تضعیف  را  علوی  ناب  مدیریت 

را  علی)ع(  زمان  مشکالت  از  یک سری  ما 

نداریم ولی یک سری از آن مشکالت را هنوز 

درجۀ  ما،  مشکالت  از  یک سری  البته  داریم. 

از  برخی  اما  نیست؛  باال  بسیار  اهمیتش 

مشکالت هم درجۀ اهمیتش بسیار باالست.

منحرف  انقالب،  اوایل  یا  انقالب  از  قبل 

طرف،  که  بود  این  به  معموالً  شدن 

عقاید  از  یک سری  و  می شد  کمونیست 

هرچقدر  ولی  می گذاشت.  کنار  را  دینی 

می شود  تبدیل  انحراف  این  می رویم،  جلوتر 

معنویت  وقتی  اولویت ها.  تغییر  به 

آشکارتر  دارد  حق  و  می گیرد  قدرت  دارد 

به سادگی  نمی تواند  کسی  دیگر  می شود، 

هرچه  و  بعد  به  االن  از  بزند،  باطل  از  دم 

اولویت ها  تغییر  در  فقط  برویم،  جلوتر 

می شود.  ظاهر  انحراف  که  است  حق  برای 

خودشان،  زمان  در  گر  ا خواص 

مربوط  ها  آن  به  که  را  کاری 

عمل  و  دادند  تشخیص  است، 

می کند  پیدا  نجات  تاریخ  کردند، 

دیگری  علی)ع(های  بن  حسین  و 

نمی شوند! کشانده  کربال  به 

همان هایی  از  یکی  قاضی  شریح 

تاریخ  مهم  بزنگاه  در  که  است 

وظیفه ای را که برعهده داشت انجام 

داد  ترجیح  دینش  بر  را  دنیا  و  نداد 

عامل  گفت  جرأت  به  می توان  و 

بود! حسین)ع(  امام  شدن  شهید 

ترسو  که  قاضی  شریح  ویژگی  دو 

بودن و قدرت طلبی او بود، او را در 

متواضع  همواره  استکبار  قدرت  برابر 

نشان می داد و دنبال رو هوا و هوس 

شریح  روزی  چنین  در  بود.  خویش 

بر قتل حسین)ع( فتوا داد و  قاضی 

عبیداهلل بن زیاد بین مردم پول توزیع 

بکشند. شمشیر  حسین  بر  تا  کرد 

قدرت  مسند  در  خواِص  شناختن 

و  کوتاهی  که  چرا است؛  مهم 

مواقع  در  آن ها  عقب نشینی 

خسارات  دشمن،  مقابل  حساس 

می کند. تحمیل  را  جبران ناپذیری 

»انحراف« 
بد تر از اشتباه
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شریح قاضی هم 
حقوق دان بود


