
راسـتش را بخواهیـد، قبـل از هـر 
کـه نویسـنده  بحثـی بایـد بگویـم 
ایـن مطلـب، تخصصـی در حـوزه 
اقتصـاد نـدارد! ایـن را رک و راسـت 
»صداقـت«  بدانیـد  کـه  گفتـم، 
چقدر برایم بااهمیت اسـت. پس 
گـر قرار باشـد درباره کسـی چیزی  ا
بنویسـم، قطعًا یکـی از معیارهایم 
شـخص،  آن  ارزیابـی  بـرای 
برسـم  خـب،  اسـت.  »صداقـت« 
بـه اصـل مطلـب ... مـن گفتم که 
چیـز چندانـی از حـوزه اقتصـاد سـر 
در نمـی آورم، اّمـا ایـن را هم بگویم 
که دوسـتان باسواد اقتصادی کم 
کـه  نـدارم. اقتصـاد خوانده هایـی 
در  را  انقالبی شـان  دغدغه هـای 
خردادمـاه ١۴٠٠ جـا نگذاشـته اند 
پشـت  در  غـرق  آن قـدر  هنـوز  و 
میزهای دولتی و جلسات مستمر 
بـا فـالن معـاون بهمـان وزارتخانـه 
و بهمـان معـاون فـالن وزارتخانـه 
مـن،  دوسـتان  ایـن  نشـده اند! 
هرچنـد امید بسـیاری بـه جوانان 
اقتصادی دولـت دارند، اما همان 
قـدر نسـبت بـه پیـران اقتصـادی 
و به ویـژه مغـز متفکـر محفلشـان، 
یعنـی جنـاب میرکاظمـی شـک و 
تـرس دارنـد. حـاال شـاید برایتـان 
و  شـک  ایـن  کـه  باشـد  سـؤال 
تجربـه  مگـر  آمـده؟  کجـا  از  تـرس 
بـردار اسـت؟!  هـم شـک و تـرس 
دوسـتان اقتصـادی من هم منکر 
جنـاب  وزارت  دوره  دو  تجربـه 
میرکاظمـی در دولـت نهـم و دهـم 
نیسـتند و نـکات منفـی عملکـرد 
وی در دو وزارت بازرگانـی و نفـت 
می بیننـد؛  خدماتـش  کنـار  در  را 

ولـی ماجـرای امـروز چیـز دیگـری 
ارز  حـذف  بحـث  وقتـی  اسـت. 
یـا  دویسـت تومانی  و  چهارهـزار 
مطـرح  جهانگیـری  ارز  همـان 
همیـن  بـه  عـادت  طبـق  شـد، 
کـردم و  رفقای اقتصادی مراجعه 
کـه برخـالف نظـر همـان  شـنیدم 
جوانـان دولت که گفتیم، جناب 
را  خودشـان  نظـر  میرکاظمـی 
مدتـی  نشـانده اند.  کرسـی  بـه 
گذشـت تـا دوبـاره بحـث بازگشـت 
و  شـد  مطـرح  جهانگیـری  ارز 
دوباره از این دوستان شنیدم که 
جنـاب میرکاظمـی دسـت اندرکار 
ماجراسـت! راسـتش را بخواهیـد 

من هم گیج شدم که ماجرا از 
چه قرار است! هرچند 

در  نفتـی  درآمـد 

و  افزایش یافتـه  سـیزدهم  دولـت 
از  بسـیاری  به سـختی،  هرچنـد 
تپه  کاری های دولت قبل توسط 
گذاشـته  سـر  پشـت  دولـت  ایـن 
اقتصـادی  رفقـای  ولـی  شـده، 
کسـری  داسـتان  کـه  می گوینـد 
رئیـس  و  نـدارد  تمامـی  بودجـه 
یعنـی  برنامه وبودجـه  سـازمان 
برنامه هـای  میرکاظمـی  جنـاب 
پرریسـک خـود را در ایـن میـدان 
به پیـش می بـرد. هرچنـد جنـاب 
که  گفته انـد  رئیـس دو مـاه پیـش 
کسـری بودجه نـدارد، ولی  دولت 
خب از همان اول بحث گفتم که 
»صداقـت« بـرای من خیلی مهم 
را  راسـتش  بگذریـم،  اسـت! 
بخواهید من امیدوارم، 
می ترسـم!  امـا 

آقـا  توصیـه  نشـدن  از عمـل  مـن 
سـیزدهم  دولـت  بـه  خطـاب 
انسـجام دولـت به ویـژه  بـه  ناظـر 
می ترسـم.  اقتصـاد،  بخـش  در 
تجربه هـای  شکسـت  از  مـن 
مـن  می ترسـم.  شکسـت خورده 
بـر  کوزه هـا  و  کاسـه  شکسـتن  از 
می ترسـم!  رئیس جمهـور  سـر 
از  مـن  همـه،  از  مهم تـر  البتـه  و 
می ترسـم.  هـم  مـردم  معیشـت 
کـه  امـا یـک تـرس دیگـر هـم دارم 
خطـاب  مسـتقیم  می خواهـم 
بـه نقـش اصلـی داسـتان بگویـم؛ 
جنـاب میرکاظمـی، مـن از اینکـه 
دسـت  دولـت  اقتصـادی  فرمـان 
خواهشـا  می ترسـم،  شماسـت 
بـا  را  خـود  جـای  هرازچندگاهـی 
کنیـد! عـوض  سرنشـینان  سـایر 
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کنید! راننــده را عــوض 

یه گفتمان انقالب اسالمی نشر

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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که پانزدهم خرداد  کفر جهاین را در این قرن  وزی اسالم بر  رمز پیر
کـه  کنـد،  42 سـرآغاز آن بـود، در دوازدهـم حمـّرم حسـیین جسـتجو 
انقـالب اسـالمی ایـران، پرتـوی از عاشـورا و انقـالب عظـم اهلـی 

آن است.

از زمان نزول اولین کلمات کتاب الهی 
کسب علم  به  کنون دعوت  تا  قرآن 
بشر  مختلف  تمدن های  میان  در 
که  وجود داشته است. انسان هایی 
آموزش  مکتب خانه ها  پای  دیروز  تا 
می دیدند امروز پای نیمکت تحصیل 
می کنند البته باید گفت میز و صندلی 
برخی از اقشار طالیی تر از بقیه است، 
هم  معلمان  می رسد  نظر  به  حتی 
در برخی مدارس نسبت به مدارس 

کالم  خالصه  هستند.  عالم تر  دیگر 
حال  در  به خوبی  آموزشی  عدالت 
آزمون  بزرگ ترین  کنکور  است.  اجرا 
استعدادکشی، امسال آمار جالبی را از 
ظهور و بروز عدالت در زمینه آموزش 
کنکور  برتر  نفر  میان ۳۰  از  داد؛  ارائه 
امسال تنها یک نفر در مدارس دولتی 
درحالی که   بود،  نشسته  میز  پشت 
وزارت عریض وطویل آموزش وپرورش 
بانی ازبین بردن بی عدالتی ها در این 

زمینه است. تمرکز مدارس خاص در 
کالن شهرها و کاهش کیفیت آموزشی 
شهرستان ها  در  مدارس  علمی  و 
پذیرفته شدگان  که  شده  سبب 
اغلب  کشور  برتر  دانشگاه های  در 
منتخبین پایتخت نشین باشند. حال 
کنید یک دانش آموز روستایی  تصور 
کمتر از یک میلیون  برای جمع آوری 
دچار  دولتی  مدرسه  شهریه  تومان 
مشکل است باید با دانش آموز شهری 

صحیفه امام؛ ج 17، ص 482

عاشورا، مرز پیروزی انقالب اسالمی

رقابت کند که ساالنه چند ده میلیون 
برای تحصیل، کالس های فوق برنامه، 
به راحتی  جدید  مهارت های  و  اردو، 
مدارس  تمامی  میان  در  می پردازد. 
غیرانتفاعی چندمیلیونی و اردوهای 
آزمون  حمدهلل  به  کشور  از  خارج 
کمال عدالت  ورودی دانشگاه ها در 
و  اجرا می شود  هرسال در ۴ ساعت 
مؤسسات  بانکی  حساب های  این 
که ثانیه به ثانیه پرتر  آموزشی است 
تا خدمات علمی  از دیروز می شوند 
جامعه  مرفه تر  افراد  برای  را  بهتری 
فراهم سازد و این چنین پول و دارایی 
ک ورود به دانشگاه تلقی خواهد  مال
شد و استعداد و توانایی و عالقه ذبح 
خواهد شد. در این میان دانش آموزان 
آموزش  مافیای  بازی  اصلی،  قربانی 
می شوند و به پیچ ومهره های چرخه 
نامتوازن و هزینه  تبلیغات، تدریس 
می شوند تا به ازای شکست ظاهری 
پیروز  نفر  یک  دانش آموز،  چند 
دانشگاه  به  ورود  نفس گیر  رقابت 
تصمیم  منتظر  باید  ما  حال  شود. 
برای  خانواده ها  همراهی  و  دولت 
صنعت  تاج وتخت  بازی  با  مبارزه 
از  آموزشی  عدالت  تا  باشیم  آموزش 
یک شعار صرف به عمل بدل شود

عدالت آموزشی به شرط پول
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هم زمان با فرارسیدن ماه محرم، 
درحالی که قرار بود نگاه ها مانند 
کربال  شهر  معطوف  هرسال 
در  آشوب  شود  عزاداری ها  و 
خود  به  رو  چشم ها  پایتخت 
میان  فتنه  بار  این  فراخواند. 
هم  آن  بود  جریان  در  شیعیان 
کهنه  زخم های  محرم.  ماه  در 
خیابانی  اردوکشی  کرد،  سرباز 
گرفت  جای روندهای قانونی را 
و پارلمان چند روز توسط جریانی 
شکاف  شد.  اشغال  خاص 
کهنه کار شیعی  میان دو جناح 
چارچوب  و  صدر  جریان  یعنی 
اما  بود،  شیعه  هماهنگی 
به راستی چه شد که کار این گونه 
گرفت؟ سید مقتدی صدر  باال 
صدر  محمد  سید  آیت اهلل  پسر 
به عنوان  جدید  عراق  دوران  در 
بر  تأثیرگذار  چهره های  از  یکی 
جامعه عراق شناخته می شود. 
و  تند  مواضع  به  که  مردی 
است.  مشهور  سرسختی اش 
صدر پس از درگیری های خونین 
حکم  مقابل  در  آمریکایی ها  با 
نوری  وقت،  نخست وزیر  دولت 
گروه  سالح  خلع  برای  المالکی 
»جیش  یعنی  شبه نظامی اش 

از  پس  و  گرفت  قرار  المهدی« 
ناچار  پرخسارت  درگیری  یک 
کشور  گروه و خروج از  به انحالل 
صاحب  صدر  امروز  حال  شد. 
پرمخاطبی  سیاسی  جریان 
که همچنان مرزبندی اش  است 
پایه  به عنوان  که  را  المالکی  با 
شیعه  هماهنگی  چارچوب 
کرده  حفظ  می شود  شناخته 
موافقت  اصلی  شروط  از  یکی  و 
با تشکیل هرگونه دولتی را نبود 
می داند.  المالکی  به  وابستگی 
افشای مشکوک صوت المالکی 
که در آن سخنانی بر علیه صدر 
کرد  کمک  بود  آورده  زبان  به 
نماینده های  خروج  از  پس  تا 
بتوانند  آنها  پارلمان،  از  صدری 
کف خیابان  مطالبات خود را در 
چارچوب  تصمیم  کنند.  دنبال 
هماهنگی برای معرفی »محمد 
گزینه  شیاع السودانی« به عنوان 
مخالفت  با  نخست وزیری، 
صدری ها روبرو شد و به اشغال 
بود  قرار  که  شد  منجر  پارلمانی 
را  نخست وزیر  انتخاب  جلسه 
مقابل  جریان  تدبیر  کند.  برگزار 
صدری ها  با  درگیری  عدم  برای 
پارلمان  از  معترضین  خروج  و 

بسیج مردمی عراق و طرف دارانش 
کام  که در این هدف نیز نا بگیرد 
ماند. حال دشمن پس از امتحان 
گرفته این  گزینه ها تصمیم  تمام 
آتش را درون بیت شیعی شعله ور 
کهنه،  سازد و باتکیه بر زخم های 
یک فاجعه تلخ را این بار در میان 
بردباری  کند.  تکرار  شیعیان 
در  شیعه  طرفین  هوشیاری  و 
است.  ضروری  مناقشه  این 
مانع  سیاسی،  اختالفات  نباید 
برهم خوردن وحدت درون بیت 
گفتگوهای سیاسی  شیعه شود. 
سیاسی  بزرگان  میانجیگری  با 
نتیجه  حصول  تا  باید  مذهبی 
گر حصول به نتایج  جریان یابد. ا
از طریق تضعیف نهادهای قانونی 
ک در  باشد قطعًا بدعتی خطرنا
آینده سیاسی عراق خواهد بود و 
کشور را  جایگاه نهادهای قانونی 
متزلزل و آن را به خطر می اندازد. 
رمز پویایی امروز شیعه در جهان، 
سر  بر  خصوصًا  آن  وحدت 
مسائلی چون فلسطین و مبارزه 
با استکبار است و عراق به عنوان 
سرزمین عتبات و دارای جمعیت 
مهمی  نقش  شیعه  کثریت  ا با 
فتنه هایی  دارد.  مهم  این  در 
روزی  مختلف  بهانه های  با  که 
لبنان  و  سوریه  عراق،  ایران،  در 
هدف  یک  تنها  می افتد  اتفاق 
مقاومت.  محور  تضعیف  دارد: 
غلبه بر این نقشه شوم نیازمند 
نگاهی فراتر از نگاه های قومی - 
قومیت گرایی  است.  طایفه ای 
آزمون  در  را  شیعه  کوفه  روزی 
سختش متحمل شکستی تلخ 
کرد و امروز باید با پادزهر وحدت در 
برابر آن ایستاد. امروز در ماه محرم 
آزادی  تمام  بلکه  شیعه  نه تنها 
خیمه  یک  زیر  جهان  خواهان 
قرار دارند: حب الحسین یجمعنا.

راه عبور از آتش: در ستایش وحدت

که  ویرانگری  فتنه  آتش  فعاًل 
بازکرده  حساب  آن  بر  دشمنان 
هر  اما  کرده  خاموش  را  بودند 
آن  شدن  شعله ور  امکان  لحظه 
پس  عراق  شیعیان  دارد.  وجود 
از تحمل تاریخی طوالنی از زمان 
سقوط  تا  کشور  این  تأسیس 
نظام بعثی، توانستند به آنچه که 
حقشان از حکومت بود برسند. 
که همیشه در سیاست  کثریتی  ا
گرفته می شد و در دوران  نادیده 
صدام دائمًا در خطر دستگیری و 
قتل قرار داشت باالخره توانست 
با  و  بگیرد  دست  در  را  حکومت 
و  معظم  مرجعیت  تالش های 
مردم و سیاسیون، حقوق خود 
به  جدید  اساسی  قانون  در  را 
رسمیت بشناسد. دشمنان ابتدا 
در آتش شیعه - سنی دمیدند تا 
مانع موفقیت کشور جدید شوند 
و با حمایت از گروه های تروریستی 
کشور را به سمت جنگ  سلفی 
فرمان  ببرند.  تمام عیار  داخلی 
آیت اهلل سیستانی و بسیج مردمی 
کرد. برنامه دیگر  فتنه را خاموش 
آشوب های اقتصادی امنیتی بود 
تا طرف خارجی بتواند با انحراف 
از  را  خود  انتقام  مردم  مطالبات 



انسان  قدرت  اصالت 
خداوند  اینکه  به  برمی گردد 
خود  جانشین  را  انسان 
قدرت  خدا  چه  هر  قرارداد. 
خدا  دارد.  نیز  خلیفه  دارد 
تک تک ما را فرماندهان روی 
زمین آفریده. در علوم انسانی 
و حقوق بشر و مکاتب اخالقی 
پیدا  تعبیری  اینچنین  اصاًل 
ْن َنُمَنّ َعَلی 

َ
نمی شود. َوُنِریُد أ

ْرِض 
َ ْ
اأْل ِفي  اْسُتْضِعُفوا  ِذیَن 

ّ
اَل

َوَنْجَعَلُهُم  ًة  ِئَمّ
َ
أ َوَنْجَعَلُهْم 

مستضعفین  تمام  اْلَواِرِثیَن 
قرار  زمین  روی  امامان  را 
خواهیم داد. ما امامان روی 
آغاز  شد.  خواهیم  زمین 
بوده  خالفت  با  بشر  خلقت 
عصر  با  بشر  حیات  پایان  و 
خواهد  مستضعفین  امامت 
می تواند  قدرت  بود.این 
که در زمان  بدون فساد باشد 
خواهد  طور  همین  ظهور 
خ می دهد  بود.  ظهور وقتی ر
که هرکسی طرحی برای اداره 
کرده  ارائه  حیات بشر داشته 
و بطالن آن ثابت شده است. 
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وه ها دبیر کارگر

هیچ  است  سال   ٢٠ حدود 
و  نشنیدیم  جدیدی  حرف 
قبلی  حرف های  همه  بطالن 
دوران  لذا  است؛  شده  ثابت 
است.  آخرالزمان  دوران  ما 
تا  ِه  ُکِلّ یِن  الِدّ َعَلی  ِلُیْظِهَرُه 
بر هر چه  را(  را )دین حق  آن 
گرداند.  پیروز  است  دین 
برای  دین  روش  برتری 
روش ها  سایر  بر  بشر  اداره 
خواهد  طبیعی  امر  به صورت 
منطق  می بینند  مردم  بود. 
برتر  منطق  )عج(  زمان  امام 
تعداد  برای  شمشیر  است. 
است.  منافقین  از  معدودی 
از  را  خود  جامعه  باید  ما 
امروز  کنیم.  قوی  حیث  هر 
این  برابر  در  مانع  بزرگ ترین 
است  عبارت  شدن  قوی 
جامعه  دوقطبی سازی  از 
اصول گرا.  و  اصالح طلب  به 
همین  درباره  منافقین  سوره 
است.  دوقطبی سازی 
دارد:  نتایجی  دوقطبی سازی 
افراد  از  استفاده  امکان  عدم 
باب  بسته شدن  شایسته، 
ندیدن  گفت وگو،  و  انتقاد 

است  ظاهری  و  صوری  امر 
و  تمدن  کشورها  دیگر  که 
ببینند  تحزب  در  را  پیشرفت 
حزب هایی  تقلید،  با  و 
این  کنند.  ایجاد  واقعی 
اختالف  یکدیگر  با  حزب ها 
حرکت  از  و  می کنند  پیدا 
می کنند.  جلوگیری  کشور 
را  دشمن  نقشه های  باید 
برطرف کردن  برای  شناخت. 
راه حل هایی  مانع  دو  این 
در  که  دارد  وجود  دین  در 
این  به  آینده  شب های 
پرداخت. خواهیم  موضوع 

مقابل.  جناح  خوبی های 
غیرارزشی  و  ارزشی  نیروی 
واقع بین  باید  همه  نداریم. 
کسانی  باشند. اصول گرا یعنی 
به  و  پایبندند  اصول  بر  که 
اصاًل  ندارند.  کاری  واقعیات 
همچنین چیزی نداریم. یکی 
از راهبردهای صهیونیست ها 
جامعه  در  دوقطبی  ایجاد 
مردم  کردن  ناامید  برای 
است. یک مانع دیگر در برابر 
تحزب  ما  کشور  پیشرفت 
تحزب  است.  حزب بازی  و 
یک  غربی  کشورهای  در 
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