
دهـه،  یـک  گذشـت  از  پـس 
بـاز هـم شـاهد طـرح موضوع 
تشـکیل وزارت بازرگانـی و آغاز 
دعـوای موافقیـن و مخالفین 
وزارتخانـه  ایـن  تشـکیل 
کـه  موضوعـی  هسـتیم. 
اجرایـی  بدنـه  وقـت  نه تنهـا 
کشـور را در  و سیاسـتگذاری 
گرفته اسـت بلکه  ایـن مـدت 
شـده  عـده ای  دسـت مایه 
و  منافـع  بـه  رسـیدن  بـرای 
تـاش  ایـن  خـود.  اهـداف 
عقـب  بـه  بازگشـت  بـرای 
چهـار  بـا  قبـل  دولـت  در  کـه 
شـد،  رو بـه رو  کامـی  نا بـار 
گلـو  کنـون بـه یـک عقـده در  ا
اسـت. شـده  تبدیـل  مانـده 
همزمـان بـا ماجـرای وصـول 
طرح اسـتیضاح وزیر صمت، 
تشـکیل  زمزمه هـای  دوبـاره 
)بخوانیـد  بازرگانـی  وزارت 
و  دولـت  از  واردات(  وزارت 
می رسـد  گـوش  بـه  مجلـس 
تحریـف  بـا  حتـی  عـده ای  و 
قـراردادن  دسـت مایه  و 
نظـرات مقام معظـم رهبری، 
خواسـته یـا ناخواسـته سـعی 
کشـیدن  چالـش  بـه  در 
کشـور دارنـد.  امنیـت غذایـی 
کم کـم رنـگ  کـه  زمزمه هایـی 
خـود  بـه  دیگـری  بـوی  و 
گرفته انـد و بـا فرصت دوماهه 
مجلـس بـه دولـت، خبرهای 
آن  اجرایی شـدن  و  تصویـب 

البتـه  و  می شـود  جدی تـر 
و  دولـت  میـان  فرافکنی هـا 
شـاید  بیشـتر!  هـم  مجلـس 
نمی خواهنـد  هیچ کـدام 
ایـن  تشـکیل  تبعـات 
بگیرنـد. گـردن  را  وزارتخانـه 
آیا این همان مجلس انقابی 
آمـد،  سـرکار  بـر  تـا  کـه  اسـت 
طرح تشـکیل وزارت بازرگانی 
باقی مانـده از مجلـس دهم را 
کرد؟ یا اینکه قصد  مسـکوت 
رانتـی  ارزهـای  همـان  دارنـد 
شـده  حـذف  و  نداریـم  کـه 
اسـت را بـه واردات تخصیص 
کننـد  کنتـرل  دهنـد و بـازار را 

می خواهنـد  اینکـه  یـا 
صـادرات  رکـورد 

غیرنفتی مان 

کـه  سـال هایی  بـه  نسـبت 
مدیریـت متمرکـز داشـتیم را 
بشـکنند و رقـم تـازه ای ثبـت 
کنند یا شـاید هم واقعًا مانند 
کننـدگان  واردات   86 سـال 
صـادرات  عایـدات  از  مـا 
چنـدان  کشـور  غیرنفتـی 
خوشایند نیستند و به دنبال 
هسـتند! تـازه ای  بحـران 
بایـد  مجلـس  نماینـدگان 
ک  مسـئولیت تبعـات خطرنا
پیگیری این طرح را بپذیرند. 
کـه فقدانـش منافـع  طرحـی 
کشـیده  عـده ای را بـه چالش 
که نه برنامه و  اسـت. طرحی 
کنون  راهبرد مشخصی تا
داشـته اسـت و نـه 
با اسناد و قوانین 

باالدستی ما همخوانی دارد. 
طرحی که حتی با برنامه های 
سـند  و  دولـت  وزرای 
آقـای  مردمـی  دولـت  تحـول 
دارد! مغایـرت  نیـز  رئیسـی 
امیـد اسـت بزرگـواران، تجربـه 
در  را  قبـل  دولت هـای  تلـخ 
زمینه تفکیک سیاست های 
تبعـات  و  تجـاری  و  تولیـدی 
گـوار آن چـون ورشکسـتگی  نا
تولیـد  عظیـم  کارخانـه   8
از  مهم تـر  و  شـکر  و  قنـد 
جـان  افتـادن  خطـر  بـه  آن، 
ایـن  در  ملـی  تولیـد  بی رمـق 
را  اقتصـادی  نابرابـر  جنـگ 
کـه دیگـر فرصتـی  رقـم نزننـد 
اشتباهاتشـان  جبـران  بـرای 
بـود. نخواهـد  کار  در 

2| جهاد تبیین در هیئت
3| هیئت نمی تواند سکوالر باشد
4 | خالصه سخنرانی شب چهارم محرم

آیــا بــاز هــم منافع عده ای در میان اســت؟

یه گفتمان انقالب اسالمی نشر

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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کربـا هسـت، ایـن  ـت مـا در قصـه 
ّ
کـه در متـام مل ایـن مهاهنگـی 

واین اسـت  یـن امر ر رگتر یـن امـر سـیایس اسـت در دنیـا. و بز رگتر بز
گـر خـوب راهـش  در دنیـا. متـام قلـوب بـا هـم متحـد می شـوند. ا
وز هسـتمی. و قـدر ایـن را بایـد  می، مـا بـرای ایـن مهاهنگـی پیـر ببـر

بدانـمی. و جوان هـای مـا توجـه بـه ایـن مسـائل داشـته باشـند.

عملی  الگوهای  کریم  قرآن 
مختلف  جهات  در  متعددی 
کرده  بیان  ما  برای  زندگی 
یادداشت های  در  که  است 
گذشته در زمینه جهاد تبیین 
به بررسی دو نمونه عملی آن 
پرداختیم. در مجموع این دو 
که  شد  ذکر  مواردی  جریان، 
به نظر می رسد می تواند برای 
ما به عنوان معیار باشد. اولین 
مطرح شدن  از  دوری  مورد 
نام افراد و اشخاص در هیئات 
گر هم قرار است اسم و  است، ا
رسمی مطرح باشد بهتر است 
کلی  روح  که  باشد  حدی  در 

هیئت و جلسه را تحت الشعاع 
برخی  در  هرچند  ندهد.  قرار 
گوینده  که  مسائل مهم است 
باشد،  مشخص  نویسنده  یا 
هم  نکته  این  به  باید  ولی 
از  بسیاری  که  داشت  توجه 
که با مظاهر  جبهه گیری هایی 
مذهبی  و  دینی  جلوه های  و 
صورت می گیرد در واقع ضدیت 
دین  که  چرا  نیست  دین  با 
با  بلکه ضدیت  فطری است، 
که آن هم می تواند  افراد است 
همچون  مختلفی  علل  به 
عدم  شخصی،  کینه های 
شناخت درست از شخصیت 

طرف مقابل و امثال آن باشد؛ 
افراد  دراین خصوص،  گر  ا لذا 
کمتر به چشم  و شخصیت ها 
و  مطلب  آن  خود  بیایند، 
حقیقت بیشتر به چشم می آید 
و تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد.
دیگر اینکه باید معارف دین را در 
کرد  قالبی ساده و جذاب بیان 
و از پیچیده گویی و بیان شقوق 
نمود،  دوری  مسئله  مختلف 
که نه تنها موجب تبیین و  چرا 
روشن شدن مسئله نمی شود، 
بلکه ذهن مخاطب را مشغول 
حواشی ساخته و از دریافت لّب 
کام و عصاره بحث باز می دارد. 

صحیفه امام؛ ج 11، ص 99

محرم ماه اتحاد میان مسلمین

از سوی دیگر مردمی و تبرعی 
اهل بیت  مجالس  بودن 
حفظ  باید  )علیهم السام( 
که  مواردی  کلیه  از  لذا  شود، 
است  تضاد  در  اصل  این  با 
این  در  که  کرد  اجتناب  باید 
زمینه خطبا و مداحان بیشتر 
دارند.  قرار  خطر  معرض  در 
بودن  بومی  اصل  گر  ا البته 
دراین خصوص رعایت شود، تا 
حد زیادی چنین مباحثی اصًا 
مطرح نشده و در نتیجه روح 
که همان تعظیم  کلی هیئت 
اهل بیت  امر  احیای  و  شعائر 
می شود. حفظ  است،  )ع( 
این تنها یک نمونه عملی بود 
با محوریت  که در نظر داشت 
راهکارهایی  کریم  قرآن  آیات 
عملی برای هیئات در راستای 
دهد.  ارائه  تبیین  جهاد 
آیات  سنخ  این  نمونه های 
که ما فقط به دو  بسیار است 
کردیم. امید  مورد از آنها اشاره 
به  ما  عزیز  مردم  همه  است 
که  اهمیت این وظیفه خطیر 
و  است  ما  تک تک  دوش  بر 
انقاب،  رهبر  فرمایش  بر  بنا 
و  فوری  واجبات  جمله ی  از 
شوند. واقف  است  قطعی 

جهاد تبیین درهیئت»بخش پایانی«
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سیاست،  و  دین  جدایی 
جدایی دین از مسائل اساسی 
سکوالریسم  همان  یا  زندگی 
سال ها است که در تمدن  های 
اما در  الهی مطرح است.  غیر 
مقابل اسام نه تنها در برابر این 
موضوع دفاع دارد و بلکه فراتر از 
آن حمله هم دارد! یعنی اساسًا 
با این نوع تفکر مبارزه می کند. 
و  است  جامعی  دین  اسام 
نشان  باید  را  جامعیت  این 
آورد. به جا  را  حقش  و  داد 
تاش اند  در  اسام  دشمنان 
یک  به  صرفًا  را  اسام  دین 
عقیده قلبی و فردی محدود 
روش ها  انواع  به  و  کنند 
در  آن  از  بروزی  هیچ  نگذارند 
شود  ایجاد  اجتماعی  عرصه 
زیرا در این صورت این اسام 
که به قیام علیه آن ها بر  است 
می خیزد و تارومارشان می کند.
اسامی  آن  سیاسی  اسام 
که نه ظلم را می پذیرد  است 
غیر  اسام  را.  انظام  نه  و 
که  است  اسامی  آن  سکوالر 
بشری  عرصه  های  همه  در 
و  آیات  را  این  دارد.  دخالت 
و  پیامبران  مشی  و  روایات 
سام اهلل علیهم  معصومان 
می گوید. ما  به  اجمعین 

وجود  اجتماع  تا  فرد  از  اسام 
کریم داریم  دارد. مثًا در قرآن 
اذُکُروا  ءاَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل َها  َاّیُ ـٰ ی که 

حوُه ُبکَرًة  َو َسّبِ َکثیًرا،  اهلَل ِذکًرا 
ایمان  که  کسانی  صیـا)ای  اَ َو 
یاد  بسیار  را  خدا  آورده اید! 
کنید، و صبح و شام او را تسبیح 
۴۲سوره  و   ۴۱ آیه   – گویید! 
مبارکه  احزاب( و در جای دیگر 
ذیَن آَمنوا ُیقاِتلوَن 

َ
می فرماید: اّل

َکَفروا  ذیَن 
َ
َواّل  ۖ اهلِل  َسبیِل  في 

الّطاغوِت  َسبیِل  في  ُیقاِتلوَن 
َکیَد  یطاِن ۖ ِإّنَ 

َ
وِلیاَء الّش

َ
َفقاِتلوا أ

کاَن َضعیًفا )کسانی  یطاِن 
َ

الّش
که ایمان دارند، در راه خدا پیکار 
می کنند؛ و آنها که کافرند، در راه 
طاغوت ]= بت و افراد طغیانگر[. 
شیطان،  یاران  با  شما  پس 
پیکار کنید! )و از آنها نهراسید!( 
زیرا که نقشه شیطان، )همانند 
آیه  است.-  ضعیف  قدرتش( 
۷۶ سوره مبارکه نساء(. یعنی 
از دین از »اذکروا اهلل« تا »فقاتلوا 
دارد. برنامه  الشیطان«  أولیاء 
که ذکر  برپایی هیئات مذهبی 
آن  در  علیهم السام  اهل بیت 
می شود از شعائر الهی هستند و 
به تعبیر برخی از علما مایه حفظ 
و بقای تشیع و اسام هستند. 
دررابطه با هیئت های مذهبی 

سالمکم و حرب لمن حاربکم 
را  همین  القیامة«  یوم  الی 
روز  تا  و  کنون  ا که  می رساند 
با ابی عبداهلل )ع(  قیامت باید 
باشیم و در جنگ با دشمنان 
اآلن  همین  و  کنون  ا ایشان. 
با  و  کرد  یاری  را  حضرت  باید 
این  جنگید.  دشمنانشان 
حسینی. حی  نهضت  است 

مسائل  می تواند  هیئت  آیا   
انقابی  و  اسامی  اساسی 
فقط  و  نکند  مطرح  را 
وجود  با   - روضه ای  به 
کند؟  بسنده   - آن  اهمیت 
باید  هیئت  است  این  حرف 
روضه و معرفت را توأمان داشته 
باشد. مداح باید شعری بخواند 
که معرفتی همراه باعاطفه به 
مستمع انتقال داده شود. اصًا 
همین روضه هاست که موجب 
امام  نهضت  نگه داشتن  زنده 
حسین سام اهلل علیه می شود.

خمینی  امام  واالی  تعبیر  به 
عاشورا  نگه داشتن  »زنده  )ره( 
مهم  بسیار  مسئله  یک 
ما  است،  عبادی  سیاسِی 
هستیم« سیاسی  گریه  ملت 

سیاسی،  هیئت  از  منظور 
هیئت وابسته به جناح خاص 
سیاسی و سیاست زده نیست. 
در هیئت باید مسائل اساسی 
نظام و انقاب اسامی مطرح 
همچون  مسائلی  شوند. 
از  حمایت  استقال،  عدالت، 
مستضعفین و... که جزو اصول 
و مبانی انقاب است. این نوع 
هیئت است که در سطح جامعه 
پویایی و حرکت ایجاد می کند. 
باشد.  انقابی  باید  هیئت 
هیئت نمی تواند سکوالر باشد.

هم عده اي می آیند می گویند هیئت نمی تواند سکوالر باشد!
بحث های  جای  هیئت  که 
در  اصًا  نیست!  سیاسی 
که در آن  شأن هیئت نیست 
مسائل سیاسی مطرح شود. یا 
مداح نباید سیاسی باشد و...

افراد  این  از  باید  که  سؤالی 
قیام  آیا  که  است  این  پرسید 
سام اهلل علیه  حسین  امام 
نبود؟!  اجتماعی  و  سیاسی 
ایشان  که  است  این  نه  مگر 
جامعه  بازگرداندن  برای 
اسامی به خط صحیح، قیام 
هیئت  بااین وجود  کردند؟ 
نباشد  سیاسی  می تواند 
درحالی که ذاتًا سیاسی است؟!

کسی و  در مقابل امام )ع( چه 
چه کسانی بودند؟ افراد فاسد، 
جامعه  در  که  فاسدی  افراد 
بودند  قدرت  دارای  مسلمین 
به  را  اسام  جامعه  داشتند  و 
قعر فساد می بردند و به کلی کار 
اسام را یکسره تمام می کردند. 
امام )ع( واقعًا با این اشرار یک 
کرد سیاسی  عمیق  مبارزه 

همین  عاشورا  درس های  از 
جمله حکیمانه مشهور است 
کل أرض  که »کل یوم عاشورا و 
عاشورا  قیام  یعنی  کرباء«. 
در  حی وحاضر  حقیقت  یک 
همه زمان ها و مکان ها است. 
پروژه ای  عاشورا  قیام  یعنی 
تا  پیش  سال   ۱۳۸۳ از  است 
است.  انجام  حال  در  اآلن  به 
آیا ما به عنوان عزادار می توانیم 
بی تفاوت از درس های عاشورا 
زمانه  به  نسبت  و  کنیم  عبور 
باشیم؟ بی تفاوت  خود 
زیارت  در  واال  عبارت  این   
لمن  سلم  »انی  که  عاشورا 



به  گذشته  شب های  در 
کردیم  این مسئله اشاره 
عامل  مهم ترین  که 
زمان،  تعیین کننده 
باید  حال  است.  قدرت 
می توان  چگونه  بدانیم 
برای  شد.  زمان شناس 
 ۳ شدن  زمان شناس 
دارد. وجود  اساسی  راه 
کان نگر باشیم و  1- باید 
کنیم.  نگاهمان را جامع 
اسام  در  مسئله  این 
عقل،  کارکرد  تحلیل  در 
آشکار است و هر شخصی 
خود  عقل  با  بتواند  باید 
را  الهی  دستورات  علل 
است  ممکن  بفهمد. 
نرسد  آن  جزئیات  به 
درک  باید  را  کلیات  ولی 
آسیب  مهم ترین  کند. 
شدن  کان نگر  مانع  و 
جزئیات  در  شدن  غرق 
شبکه های  است. 
معاند خارجی هدفشان 
جزئیات  است.  همین 
جزئیات  و  ما  مشکات 
خودشان  پیشرفت های 
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وه ها دبیر کارگر

را به ما نشان می دهند. 
استحمار  می خواهند 
با  حیوانات  کنند. 
فقط  ندارند  کار  کلیات 
می فهمند.  را  جزئیات 
باشی  کل نگر  گر  ا
همین االن  می فهمی 
است.  قدرتمند  کشورت 
اخیر  سال  چهل  در 
افول  سرعت  با  غرب 
سرعت  با  ایران  و  کرده 
است. شده  قدرتمند 
غربی  کشور  یک  در  گر  ا
در جزئیات، خوبی هایی 
وجود داشت مثًا لطفی 
نباید  کردند  حیوانی  به 
آنها  انسانیت  به  حکم 
دیگر  با  دید  باید  کرد. 
می کنند. چه  کشورها 
2- باید تاریخ را مطالعه 
درصد  چهل  کنیم. 
است.  تاریخ  قرآن، 
را  انسان  خواندن  تاریخ 
قرآن  می کند.  کان نگر 
این قدر  دلیل  این  به 
را  بنی اسرائیل  تاریخ 
بنا  که  است  کرده  نقل 
کرم  ا نبی  از  روایتی  بر 
بنی اسرائیل  تاریخ  )ص( 
اسام  امت  برای  عینًا 
تکرار می شود. بیشترین 

کم  حا الهی  سنت های 
است.  بشر  زندگی  بر 
فهمید  وقتی  )ره(  امام 
پیروزی  به  انقاب 
یک  دید  که  می رسد 
دستگاه  بدون  را  حرف 
همه  عظیم  تبلیغاتی 
فهمید  می زنند.  ملت 
است  این  الهی  اراده 
از  برساند.  نصرت  که 
فهمید  الهی  سنت های 
می شود. پیروز  انقاب 

قوم  برای  معجزه 
حضرت موسی )ع( آمده 
مردم  سامری  اما  است 
کرد.  گوساله پرست  را 
پیغمبر )ص( فرمود امت 
که  من هم سامری دارد 
است،  قتال  ال  شعارش 
تاریخ  است.  صلح طلب 
اسام را باید مطالعه کرد. 
زمان ها شبیه یکدیگرند. 
کنید  مطالعه  را  تاریخ 
خودتان  زمان  تا 
آورید. دست  به  را 
سنت های  باید   -3
تا  کنیم.  را مطالعه  الهی 
شهید  شد  پیروز  انقاب 
ابرقدرت ها  فرمود  صدر 
ک سیاه نشستند.  به خا
این زمان شناسی شهید 
فهم  از  ناشی  که  است 
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